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বুকসেলার্স ও পাবলিশার্স 

১০ বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ্জি রোড, কলিঃ-_২৬। 



শ্রর্চাৰক :- 

*স্বপন কুমার সাহা 

১২৮1১) হাজর! রোড 

কলিকাতা-২৬ 

পথম সংঙ্গরণ 

১৩৬৭ সাল 

মেসার্ন তারকনাথ প্রেস, ২নং ফড়িয়াপুকুর ট্ট, কলিকাতা-৪ হই? 
শ্রীবিমল কৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক মুদ্রিত । 



নিলেন 

প্থন প্রথম “মনোবিজ্ঞান” রচনা করি তখন ভাবিতে পারি নাই যে, একে 

93. 4৯, (0855) দর্শনশাস্ত্রের প্রত্যেক বিষয়েই পুস্তক লিখিতে পারিব । 

তাহই হইল। মনোবিজ্ঞামনের পবে “নীতিবিজ্ঞান” প্রকাশ করেন 

তাষ বুক ষ্টল এবং “হিনুদর্শন” (ন্যার় ও বৈশেষিক ) প্রকাশ করেন 

“পু এণ্ড কোম্পানি । তারপবে আজ “দর্শন প্রসঙ্গ" (062€ান] 01011090109 

150915510) প্রকাশিত ভইল। এই উদ্যোগের মূলে আছে মুখ্যতঃ 

'ছাত্রীগণের উত্সাহ ও অভরোণ; তাভার। নানাস্তান হইতে আমাকে 

লিখিয়াছে। তাহাদের বক্তব্য এই যে, 1), £৯. দশনশার্খের তিনটি 

'রের মধো ছুইটিই ঘদি বালাষ লিখিতে পাবিলাম। তাভা হইলে ভৃতীয়টি 

" বাকী থাকে কেন? মূলতঃ তাহাদের জন্তা এবং তাহাদের উত্সাতেই 

পুস্তকথানি রচিত হইঈয়াভে | তবে এই প্রসঙ্গে আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং 

*-প্রকাশক শ্রীণচীন্দ্র নাথ সাহার নাম উল্লেখ না করিলে ন্যায় হইবে। 

“তা-জগতে যাভাই হউক না কেন, ব্যবসায়-জগতে একথানি দশন পুস্তক 

চাশনের দারি গ্রহণ কন! যে খবই সাহস বা ছুঃপাহসের বিষয় তাহাতে 

“হানহ সন্দেহ নাই | শচীন্্ন।থের এই সাহস এবং উদ্দম না থাকিলে এত 

£ভে এই পুস্তকথানি প্রকাশিত হইতে পারিত কি না সন্দেন্ঠ | 

ননোবিজ্ঞান প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াচি) আজ দশন্শা সম্বন্ধে তাহাই 

লত্তে চাহি। বঝ|ঙালী পাঠক সমাছকে অনেকে একটু অবজ্ঞা করিয়া 
গন যে তাহার! শুধু নাটক) উপশ্ঞান, গল্প এবং কবিতা লইয়া আগ্ন 

ক) দর্শন, বিজ্ঞান প্রহৃতি পুস্তকের প্রতি তাহাদের নাকি ভেমন কোন 

নাই | এইরকৰ অভিযোগ কর। আদছকালপ অনেকট। ক্যান হইয়। 

দাইঝছে; ইভার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে? তাহা বলা কঠিন। 
"ব আমার অভিজ্ঞতা এই বে, গল্প উপগ্াাস পড়িতে সকলেই ভালবাসে 

,, তবে দর্শন, বিজ্ঞানের প্রতিও বাঙালী পাঠকের আাকধণ কম নভে । 
'বজ্ানের স্ম তবগুলি গানিবার ত্য ঘেঃন তদের শাগহ আছে? 

তত্র ও অর্্যান্তত জানিবার আগ্রহ তেমন তাহাদের কম নছে। 

"জন্য এই পুস্তকণাণি দুগাত: কলেজের ছাত্রদের জন্য এুচিত হষঈটলেও ঘাহাতে 
1রণ পাঠকেরও কাছ্ছে লাগে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইগ্বাছে । কারণ 

শক আলোটন। যে শুধু ছাত্রাতীদের মধ্যেই সামারিত থাকিবে, ভাহা সঙ্গত 
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নহে; সাধারণ পাঠকের।ও যাহাতে দার্শনিক আলোচনায় আকুষ্ট হইতে পারে-_ 
নেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। ইহাতে এক সমস্তার উদ্ভব হয়; সাধারণ 

পাঠকের জন্ত শুধু বাংলায় ব্যাখ্যা করিলেই হয় নাঁ_কারণ বাংলা ব্যাখ্যাও তো 
দুরূহ হইতে পারে; অতএব ব্যাখ্যা ঘাহাতে সরল এবং প্রাঞ্জল হয়--তাহার জন্যও 

বিশেষ চেষ্টা করা দরকার । কিন্তু ইহা খুব সহজ নহে। প্রথমতঃ পারিভাষিক শব্ধ 

পরিহার করিয়া দর্শন শাস্ত্রের সুক্ম ও জটিল তন্বগুলি ব্যাখ্যা কর! খুবই 

কঠিন; তারপরে উহ! সর্সাধারণেব উপযোগী করিয়। তোল] আরও কঠিন । 
সেইজন্য আমাকে খুবই অন্ুবিধার সমুখীন হইতে হইয়াছে । অভ্যস্ত ব্যক্তির 

পক্ষে গ্রাঞ্ল ইংরাজাতে ব্যাখ্যা করা, ঘেমন সহজ, প্রাঞ্জল বাংলায় ব্যাখ্য। করা 

তেমন সহঙ্গ নহে । তবে এইটুকু বলিতে পারি থে উহার জন্য আফি চেষ্টার 

কিছুমাত্র ক্রি করি নাই। ইভাতে কতদূর রুতকাধ হইয়াছি, বা মোটেই 

কৃতকায হইয়াছি কি ন1---পাঠকের।ই বিবেচনা করিবেন । 

দর্শনশাঙন্সের বি্ষম্বস্তগুলি যেরূপভাবে এই গ্রন্থে বিন্যস্ত করা হইয়াছে 

তাহা অভ্যস্ত ব্যক্তির পিকট কিঞ্চিৎ অনঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, 

তাহা আমি স্বীকার করি। সাধারণতঃ প্রত্যেক গ্রন্থকারই জ্ঞান-তন্ব দির। 

তাহ'দের পুস্তক আরপ্ত করেন, তারপর ড-তব, প্রাণতবন, অধ্যাত্ম-তত্ব ব্যাখ্য। 

করিয়া ভগবং্-তন্ব দিয়া শেষ করেন। জ্ঞান-তব্বে আরস্ত, আর ভগবৎ-তত্বে 

শেষ। এই পুস্তকে আমি ইহার গ্িক বিপরীত পন্থা অবলম্ধন করিয়াছি, 

ভগবৎ-তত্ব দিয়া আরম্ত করিয়া জ্ঞান-তন্বে শেষ করিয়াছি । ইহার কারণ 

আছে। জ্ঞান-তত্ব একটু জটিল; অথচ অন্যান তন্ব খুবই চিত্তাকধক। যেমন, 

ভগবং-তপ্ধ ; ঈশ্বর আছেন কি না, মানুষের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, 

সংসারে পাপ ও অন্যায়ের জন্য তিনি দারী কি না, ইত্যাদি বিষয় জানিবার 

জন্য কাহার না আগ্রহ হয়? সেইরূপ, অধ্যাত্ব-তত্ব ;: আত্মমর সহিত দেহের 

স্বন্ধ কি, দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মার মৃত্যু হয় কি না ইত্যা 

জানিবার জন্য কে না ইচ্ছ! করে» এই সব বিষয়ের তুলনায় জ্ঞান-তত্বের 
বিষয়গুলি যে তেন চিভ্তীকধক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য । জ্ঞানের উৎপত্তি 

হয় কেমন করিয়া, জ্ঞানের সীমারেখা কতদূর, ইত্যাদি বিষয় জানিবার গন্য 

সাধারণ লোকের বিশেষ কোন আগ্রহ নাই। সেইজন্য জ্ঞান-তন্ব আলোচনা 

অনেকের নিকটেই খুব শুফ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অথঠ এই শুষ্ক আলোচনা 

লইয়াই সাধারণতঃ দর্শনশাস্্রের গ্রন্থ আরম্ত হয়; ফলে অনভিজ্ঞ পাঠকের মনে 

প্রথমেই ভীতির উদ্দেক হয়। তাহারা মনে করিয়া বসে যে 1১150075515 
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বুঝি অগাগোড়াই খুব শুষ্ক ও নীরস বিষয়, ইহার মধ্যে কোথাও কোন রস 

নাই । এই সম্ভাবন। পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে আমি জ্ঞান-তত্ব দিয়া আরম্ত 

না করিয়। ভগবংতত্ব দিয়া পুস্তক. আরম্ত করিয়াছি। চিত্তাকর্ষক বিষয় সমূহ 
আলোচনা করিতে করিতে তাহারা যখন দর্শনশাপ্্রের পদ্ধতি ও বিষ্য়বস্তর 

সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিতি লাভ করিবে, তখন জ্ঞান-তত্ব অনুশীলন কর]। তাহাদের 

পক্ষে আর বিশেষ অগ্লীতিকর হইবে না বলিয়৷। আমার বিশ্বাস । 

এই পুস্তকখানি রচনা করিবার জন্তা আমি অনেক গ্রন্থেরই সাহায্য 

লইয়াছি, বিনীতভাবে ও সরুতজ্ঞ চিত্তে গ্রথমেই তাহা স্বীকার করি । তবে 

যে ছুইখানি পুস্তকের উপরে আমি বিশেষভাবে নিউর করিয়াছি তাহাদের 

নাম 01010161005 ০6001195090) ( (40101105190) ) এবং 70101016103 

০? 7669191)55105 | 51501)60 1 সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকের মধো 

অধ্যাপক শিবপদ চক্রবততির 19০9৭030000. 60 0506] 1711990019৬ 

এবং ডাঃ রামচন্দ্র পালের “দর্শন পরিচঘ* পডিয়! বিশেষ উপকৃত হ্ইয়াছি । 

আর রচনার সৌকাধ সাধনে প্রত সাহাধ। পাইয়াছি আপন্দচন্দ্র কলেজের 

অধ্যাপক ভবানী গোপাল সান্ত।ল, অমূল্যচন্দ্র মিত্র এব জীবেনর বিনোদ 

সিংহরায়েন নিকট হইতে ১, বাংলাভাষার এই স্থপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট 

আমি চিররুতজ্ঞ। আমাদের কলেজের গ্রস্থাগারিক শ্রীপরেশচন্দ্র ভৌমিক 

এবং বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী শ্রীমতী জয়ন্তী সেন পাওুলিপির প্রেস কপি লিখিতে 
সাহুষ্য করিয়া আমার খুবই উপকার করিয়াছে; তাহারা সকলেই আমার 

ধন্যবাদাহ । 

আনন্দচন্দ্র কলেজ, ইন্দুভূুষণ মজুমদার 
জলপ|ই গুটি 





পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর 

প্রাচরণে | 





১ । 

৩। 

৪ । 

সূচীপত্র 
প্রথম খণ্ড ; ভগবগ- তত্ত্ব 

প্রথম অধ্যায় 

নিরীশ্বরবাদ 2 ডাযা, 

জড়বাদ ও নিরীশ্বরবাদ। ৮ যুক্তি। যুক্তি খগুন। 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
ঈশ্বরবাদ টন রা ৯৮২০ 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 1, (992)01981051]  /১12017612% 

11, 00200109102] £১1001206170 1175 10515019218] 4১120100212 

[৬, 1৫016] £১1801060৮ ৬ ৯0000115 । উপসংহার । 

তৃতীয় অধ্যায় 
ঈশ্বরের স্বকপ ( টি ৪৮816 ০৫ 309) ১০৬ ২০স্৩২ 

[17015061912 [11010521577 211, ৯1000061510 

(1) (0:00101010591 10100002190 (10618100) (01) 4£১50500 

100018001561502 (02136561500): 1111) (000551569 01019061)615120 

(চ21)6100561500) | ঈশ্বরের আত্মগ্রক।শ | 

চতুর্থ অধ্যায় 

ঈশ্বর ও জীবজগৎ রঃ ৮০ ৩২-৪৫ 

মানুষের চিন্তা ও ঈশ্বরেব চিন্ত। | মানুষের ইচ্ছ। ও ঈশ্বরের ইচ্ছা । 
ইচ্ছা-স্বাধীনতা। ঈশ্বরের গুণাবলী । ভগবত চেতনা (015106 00 

9০50305695) | সগুণ ঈশ্ব (চ675০209) (30) ঈশ্বর ও ব্রহ্ম (004 

20 (6 £১9801006) | 

দ্বিতীয় খণ্ড 2 অধ্যাত্-তস্ত 

পঞ্চম অধ্যায় 

মন ২] শবীর 1 5৬ তি ও ৪৬৮৫3 

7. 1016556090150  (199081663 ) [1]. 0000851010911912 

ঘা, 1016-550210115160 [721000051৬০ 70819015118] (9115022 ) 

৬, 1৮195119155) ৬], ১8016০0৬5 105919500 ৬1], 0016006 

ঢ6211500 (76251) 



| 

৭ | 

৮ 

৯ | 

॥৮০ 

ষষ্ঠ অধ্যায় 
আত্মার স্বরূপ নু *** ৫৯-_৭২ 

1, 10012061591 9616 ]1,1770101010521 5616 101. 10621130086] 1 

আত্মা ও চেতনা । উপসংহ।র “৩ & 7921807.% 

সপ্তম অধ্যায় 

আত্মার অমরত্ব ও ইচ্ছা স্বাভন্ত্যা *** সি 

ইচ্ছা-স্বাধীনতা৷ (7:6০3008 ০£ ৮111) | নিয়তিবাঁদ (76/61001015127) | 

নিয়তিবাদ ও স্বাধীনতাবাদ-যুক্তি ও যুক্তি খণ্ডুন। উপসংহার । 
আত্মার অমরত্ব (17070010119 9 ৪০০1)_যুক্তি ও যুক্তি খণ্ডন | 

অনন্ত আদর্শ। 

অষ্টম অধ্যায় 
মনের উৎপত্তি "** * * ৯০ম্সপ১৩ ৩ 

1, 01655000117 95017910109] [৬০106০0 (168616৮6 )। 

[]1, চ00361962 89০18000 (06160195108] ) [61০01999--- 

চ7%02128] 20010650021] 1 দেহ ও আত্মা । 

তৃতীয় খণ্ড 2 প্রাণ-তত্ব 
নবম অধ্যায় 

প্রাণের উৎপত্তি হরির জা ০৪---১১৬ 

প্রাণ ও যন্ত্র (15165 200 1৬০01)1199 )। যন্্বাদ ও প্রাণবাদ 

(16017210500 2700 ড101155) )। গ্রাণের উতৎপত্তি_--310956)6819 

[1960 & 40195606515 [15019 |], 0258৮100, (হৃটিবাদ) 

ঢা, 25০10919109] 7৬০146০) (যান্ত্রিক বিবঙন) [0]. 1161601051091 
[7:$০136090 ( উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তন )। 

দশম অধ্যায় 

প্রাণীর উৎপত্তি ( পূর্বাভাষ ) ৮ ত১১৭-৮১২৯ 

1. 0168600, ]]. 1৬০০1810108] [7০160,-ডারউইনের শ্ৃত্র ) 

জীবন সংগ্রাম, দৈহিক পরিবর্তন ও বংশান্থগতি । ডারউইন ও লামার্কের 
মৃত পার্থক্য । ]]]. 61601092108] [79116101 

একাদশ অধ্যায় 

প্রাণীর উৎপত্তি ( পরিশিষ্ট ) তত “1 ১২৯-১৩৯ 

উদ্দেশ্ব-কারণ (17151 09086) | চ700615206 8৬০10000 ) সমালোচনা 

৮৮ চ0521660 22609029005 চিনা | (৬285৩ ০1000 

--সমালোচনা । 



১২। 

১৩ । 

১৪ | 

১৫ | 

৯৭ | 
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চতুর্থ খণ্ড ঃ জড়-তস্থ 
দ্বাদশ অধ্যায় 

পরমাণুবাদ (1৬865119119) ) *. * ১৪০স্্৮১৫২ 

৬ ৫৫৫0010 7601৮ | চ16০6:0091070599:5 1 পরমাণুর শক্তি । 

৯1৪৮৩ 250 ৮0000 1 26০19151091 [7৮০913600--পমালোচনা | 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 

“স্থান” প্রসঙ্গ (0106 121001600০0: 508০6) *-* ১৫২--২৬৫ 

1. 01016066 ৬/০৬--0016500৬5 850 4১050100611. 90101061৮6 

৬15৬; 89০৪--72610০019605] & 09005060281 111, 15806121) 

৬$৪৬---90806 : ৪, 11011 [৬ [76261121) ৬1৪৬ | উপসংহার | 

চতুর্দশ অধ্যায় 

“কাল” প্রস্থ (00179 0100160) ০0£701006 ) ** ১৬৫৮১ ৭৫ 

1. 0915০৮৮০ ৬16৬ [1], 901016500৮5 ৬15৬; 11106-- 

[61:০50105] &00 00770200881 া, 12121) ৬16৬ 1৬, 
175561191) ৬15৬ | [২621% 8190 47২9010081% 

পঞ্চম খণ্ড ঃ মুল-তস্ব 

পঞ্চদশ অধ্যায় 

11862101811510 200 [069]1517: ** **, ১৬৭--১৮৮ 

ঢু. 10101911510 (12610581190 : 46010150051 16101507510) 

(9171609115010 : 1৬019801910 ) [1], 130991191 (4১19৪০116) 7 

[081190)  ( 0400016101)9] ) [1]. 1100150) (4090250% : 

1081761961900) 71710101500 (00100165 :02106100061910 ) 

ষোড়শ অধ্যায় 

আদর্শ ও মূল-তত্ব ( ৬৪1০ 200 [২৪৪11 ) :* ১৮৯--২০১ 

78০৮ 000619690 8 ড৪106  70021060%1 আদর্শ বিচার । 

৬৪116 00005103619 5000150০61০ (ভাবগত) (000)০০৮%6 (বস্তুগত) 

৬2116 :---0000850 200: 11000105101 ৬৪105 200 6৪11 ) 

আদর্শের বাস্তবিকত। । উপসংহার । 

সপ্তদশ অধ্যায় 

সত্য ও সুল-তত্ব (11900) 2120 হি211 07 ** ২০২---২১৪ 

2. (011581001)061505  7106019 ; বাস্তব সত্তা ও মানসরূপ। 

1]. 229200500 71960 ; হা], 921075:51460০5 10605 ) 

[৬. 0016151০6 7350 ; সঙ্গতি বা সংহতি । 



৮০ 

ষ্ঠ খণ্ড ঃ জ্ঞান-তন্ব ( 50156601055 ) 

অষ্টাদশ অধ্যায় 
১৮। জ্ঞানের উৎপত্তি (00810 ০৫ 000া150£6 ) "৮ ২১৫-ই২৯ 

80000201500 209 [38000911900 717 হির000811970 (বুদ্ধিবাদ )) 
শা. 00100005 (অভিজ্ঞতাবাদ )। 01001570 ) জ্ঞানস্থত্র 

(082801165 )। উপসংহার | 

উনবিংশ অধ্যায় 
১৯। অনুশীলন পদ্ধতি (1,060)০৭5 ০ [01311098001 ) *.* ২২৯-_-২৪৮ 

[. 10095079090 ; 2৪000911500 না 5৮457 ॥:171001911108] 

ঢা, 011569] ১৫০০১০এ (বিচারবাদ ) 1৬, [01916060 1৬০০১০৭ 
৬, 10601007078] ০০ ( অতীন্টিয়বাদ ): 10196611606 2100 

10651609 ; উপসংহার | 

বিংশ অধ্যায় 

২০। জ্ঞানের বিষ্য়বন্ত ( £২০৭11510 ৪197. 1069119]0 ) '" ২৪৮-_-২৬৪ 

১বস্তবাদ (7২2811500 ) | 50160660 1২681152) (1001৫); মুখ্যগুণ 

ও গৌণগুণ (1২6:65000861015811510 )8051606%6  [0621190) 

( 890২6] )) সমালোচনা (50111091900 ) | 180090 [9651190) 

0001০০৮৬৩ 14691150)  (176551 ) 7 [২6৪] 80 1069, 

একবিংশ অধ্যায় 
২১। জ্ঞান-স্ত্র ( 05806501169 ) "*" ৮, ২৬৪---২৮১ 

503090006 0 0209211 | দ্রব্য-তত্ব (90199091905 )7 হিউমের 

মতবাদ (4১ 095050010 )7; ক্যাটের মতবাদ (4১ 00010 )। 
কাধকারণ-তত্ব (0:845911 )-_হিউমের মতবাদ (4 60961100107 

ক্যাণ্টের মতবাদ ( 4১ [1910 ) | 

ঘ্বাবিংশ অধ্যায় 
২২। উপসংহার । : ২৮১-_-২৯৯ 

9০০7৫ ০ £11108015 | ২ র্শন ও বিজ্ঞান (১) উহাদের বিষয়বস্ত 
(২) উহাদের দৃষ্টিবিন্দু (৩) বিজ্ঞানের মূল-তত্ব (8) দর্শনের অন্ত-দৃ্টি। 
02191199001) 200 16001995105 | ৮%011990001)/ 80৫ 

ঢ185070106 | সমান্ডি 01580 ০6 1)11980215 | 



₹ুল্ঞভ্নি. ওলীড্নভ 
প্রথজ খ৪ 

শুগবৎ্-তত্ 

(1176 12801915778) 91 0০) 

৩সএসস্ম প্যান 

নিরীশ্বরবাদ 

জড়বাদ ও নিরীশ্বরবাদ (15157191191 ও:4১07985যা) 

শাককাল বিজ্ঞানের দুগ; সহজে কেহ পারমাধিক জগতেব অস্তিত্বে বিধস 

কাণতে চাতে না; কারণ উহ ইন্দ্রিরগ্রাহ্া বিষয় নভে । যেমন পর, জীবাস্মু। 

ও পরখান্মার কথ! । জীবাস্ম।কে আমর। কেহ দেখিতে পাই না, পরমা হজাকে 

আমর! কেহই স্পশ করিতে পারি ন।, অর্থাৎ কেন ইন্দ্রের দ্বার! আমব। 

ইভাদিগকে প্রত্ক্চ করিতে পারি না) সেইছন স্বভাবতই আমর ইহাদের 
অস্তিত্বে সন্দেত কবিন। থাকি । তবে বল! বাহুলা, প্রতক্ণই জান লাভিৰ 

একমাত্র উপায নহে » প্রত্যক্ষ না কবিতে পারিলে« অন্ঞমানের সাহাযো আমর! 

অনেক বিষর অবগত হষ্টয়! থাকি । অতীতে ভারতবদ্রে অবস্থা কেমণ ছিল 
তাহা আজ আমর। কেহ এ্রত্যক্ষ কবিতে পারি না বটে, কিন্ধ বহু এত 

এ দুষ্ট বন্ব উপর নিন করিয়। আমর ভারতবদের অতীত গৌরবের কথ! 

মগমান করিতে পাবি! সেইকপ ভীবাম্মা € পবদান্মা যাদিও ইন্ছ্িয়িগাহা বস্ধ 

নভে, যদিও আমরা ইহাপিগকে টি খতে বা স্পর্শ করিতে পারি না, তবুও 

রিস্সি 

আমর। বন শঙ্ষ বিচারের সাহায্যে ইহাদের অন্তিদ্ব অন্ষমাণ করিত 

পারি। এইভাবে আনকেই ঈখরের অস্তিত্বে বিশস করেন। কিছ শখের 

করাত ছুই দিকেই কটে, অগ্রমানের দ্বারা ঈশরেব অভ্তিত্ব থেঃন গ্রমাণ 

করা যায, অগ্রনানের দ্বার শাহাব অস্তিত্র মাবার তেমন অগ্রমাণ 5 কনা মায় । 

জডবাদিগণ তাহাই করেন! 

জড়বাদিগণ বলেন ঘে এই জগতে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই । তাহারা 

বলেন, ঈশ্বরের প্রয়োছন কি? এই বিশ্বছুনিরা সট্টি করিব।র জন্য যদি কোন 

নভতার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে আমাদের অণুপরমাণু দোষ করিল কি? 



২ ভগবৎ-তত্ 

উহাদের সাহায্যেই আমরা ্ষ্টিতৰ ব্যাখ্যা করিতে পারি, ভগবানের অস্তিত্ব 

কল্পন! করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। ক্ধ-চন্দ্র। গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদী, 

পর্ববত-প্রাস্তর সমস্তই জড় পদার্থ; অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয়ে ইহারা সংগঠিত 
হইয়াছে । ধাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাহারা বলেন যে এই সকল পরমাণুর 

সমন্বয় সাধনের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন; তিনিই এই সকল পরমাণু নানাভাবে 

সংযুক্ত করিয়া ূর্ধচন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র 'প্রতৃতি স্থষ্টি করিরাছেন। কিন্তু জডবাদিগণ 

ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না; তাহারা বলেন, পরমাণুগতলি আপনাআপনিই 

সংযুক্ত হইতে পারে; ইহাদের সংযোগ সাধনের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। 

প্রত্যেক পরমাণুর নিক্ত নিজ গুণ বা ধর্ম আছে; এই অন্তনিভিত গুণ বা ধর্ম 
অনুসারে তাহারা ক্রিয়া করে; পরকীয় পরিচালনার অপেক্ষা রাখে না। উহাকে 

প্রাকৃতিক নিয়ম বলে। এইরূপ প্রাকৃতিক নিমের বশীভূত হইয়া পরমাণুগুলি 

অনন্তকাল ধরিয়া দিকেদিকে ছুটিয়া চলিয়ানে , যখন মিলিত হইতেছে তখন 

পরস্পরের স্বভাব অনুযায়ী তাহার। যৌগিক পদার্থে পরিণত হইতেছে , আর যখন 

বিচ্ছিন্ন হইতেছে তখন নিজ নিজ অন্তশিহিত তেজের প্রভাবেই তাহার। বিচ্ছিন্ন 

হইয়া পড়িতেছে। বাহির হইতে কেহ উহাদিগকে জোর করিয়া মিলিত 

করিতেছে না, বা জোর করিয়া ভাঙ্গিযা দিতেছে ন1; ইহাদের মিলন ও ভাঙ্গন) 

গতি ও স্থিতি, স্পন্দন ও উত্তেজন--সবই প্রকৃতির শিরমে সংঘটিত হইতেছে | 

এই ভাবেই জগৎ হুষ্ট হইতেছে? শুধু জডজগ২ নহে, অধ্যাত্ম জগৎ হৃষ্টির মূলেও 

রহিয়াছে এই সকল অণুপরমণুর ক্রিয়া প্রক্রিয়া! | অর্থাৎ এই সকল পরমাণু হইতে 

ত্য চন্দ্র গ্রহের ন্যায় শুধু যে অচেতন পদার্থই উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে মন 
ও আত্মার ন্যায় সচেতন পদার্থেরও উদ্ভব হইতে পারে এবং উদ্ভব হইয়া থাকে । 

অতএব চেতন ও অচেতন সকল পদার্থেরই মূলে আছে এই সব জড় উপকরণ; 

ইহারাই নানাভাবে সংগঠিত হইয়া নানাবিধরূপে আবিভূ্ত হইতেছে! ইহাকে 

বিশুদ্ধ জড়বাদ (1496511911529 ) বলে; উহাতে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। 

সমালোচন। 

জড়বাদকেই অনেক বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলিয়া বর্ণনী করেন। কিন্তু ইহা 

যতই বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, ইহাকে সর্বান্তঃকরণে 

গ্রহণ করিতে অনেকেই আকাল প্রস্তত নহেন। ইহার প্রধান কয়েকটি 

ক্রুটির কথা আমর] উল্লেখ করিতেছি । প্রথমতঃ) আমরা জিজ্ঞাসা করি, জড় 

পরমাণু হইতে জড় পদার্থ উত্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু জড় পরমাণু 
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হইতে অধ্যাত্স পদাথ উৎপন্ন হইতে পারে কি? হ্র্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্ত 

' প্রভৃতি সবই জড পদার্থ; আর আমাদের অণু-পরমাণু€ও জড় পদার্থ । অতএব 

এই সকল অণু-পরমাণুর সংযোগে ' স্থয চন্দ্র গ্রহ প্রভৃতির উদ্ভব হওয়া যে 

সম্ভব, তাহা আমর। স্বীকার করি; কিন্তু মন ও আত্ম! তে। জড় পদার্থ নহে, 

ইহারা অধ্যাত্ম পদার্থ; ইহাদের সহিত জড় পদার্থের কোন প্রকার সাদৃশ্য 

নাই । তাহা হইলে জড়পদাথ হইতে কেমন করিম ইহাদের উদ্ভব হইতে 

পারে? জডবস্তব স্থান-ব্যাপ্তি আছে, আত্মার কোন স্থান-বাপ্তি নাই) 

মাত্মার স্থখ-দুঃখ বোধ আছে, জড় বস্তর হৃখ-ছুঃখ বোধ নাই; আত্মার মধ্যে 

চেতনা আছে, জড়বন্তর মধ্যে চেতনা নাই) ইহা অম্পূর্ণ অচেতন । এক 

কথায় চেতন ও অচেতন পদার্থ--ইহারা সম্পূর্ণ বিপরাঁত প্রকৃতির পদার্থ । 

তাই বিবর্তনবাপিগণ বলেন যে জড় পরমাণু হইতে জড় পদার্থ উৎপন্ন হইতে 
পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত মী মন বা চেতনার উদ্ভব হইতে পারে না। 

দ্বিতীয়ত, জডবাদ্গিণের বিশহটির ব্যাখ্য। সম্ভবপর বলিরা গ্রহণ করা 

কঠিন । তাহারা বলেন, পরমাণু অসংখ্য ; "অনন্তকাল ধরিয়। ইহারা অসীম 

বিশ্বে ছটিয়। চলিরাছ্ছে । কখনও একঝআ মিলিত হইতেছে, কখনও বিচ্ছিন্ন 

হইয়। যাইতেছে, আর কদনও ব। বিস্ফোরিত হইয়। প্রলয়ঙ্কর অবস্থার স্যষটি 
করিতেছে । ইহাদের ক্রিযাদলেই শষ চন্দ্র গ্রহ নক্ষভ, নদ নদা পরব 

প্রাস্তর প্রভৃতি ধাবতীয় পদাথ আপনা-আ পিউ স্ হইতেছে । কিন্তু আমর! 
চিজ্ঞুসা করি_ একটি সামান্ত ঘড়ি যখন আপনা আপনি ৮ হইতে পাবে 

শা) তখন এই কুষ চন্দ্র গ্রহ তারাই বা আপন! আপনি স্ু হইবে কেমশ 

করিয়া ৮ পর, থে সব মাল মশলা দিয়া একটি ঘড়ি নিমিত হয়, যেমন 

কাচ, কাটা, শ্্রিং স্টিল প্রভৃতি জিনিষ সবই অনন্ত আকাশে ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছে । তাহা হঠলেই কি ইভারা আপনা-আপনি সংযুক্ত হইয়া একটি 
হুন্দর ঘডিতে পরিণত হইতে পারিবে ? ঘুরিতে ঘুরিতে কাচ আসিয়া কাটার 
সহিত সংযুক্ত হইতে পারে, তাহা আমর স্বীকার করি, এব স্টিলও ঘুরিতে 
ঘুরিতে স্প্রিং-এ পরিণত হইতে পারে, তাহাও আমর! নানিতে রাজী আছি। কিন্তু 

তাই বলিয়! কি এতগুলি বিভিন্ন জিনিষ এমনভাবে সংযুক্ত হইতে পারে যাহার 

ফলে একটি স্থন্দর ঘড়ি উৎপন্ন হইতে পারে? উহা কি সম্ভব? ঘডির 

বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও সামগ্স্য আছে-উহার উৎপত্তি হইল 

কেমন করিয়। ? এক্ষেত্রে কোথাও কোন কারিগরের প্রয়োজনীয়তা নাই । 

সবই আকন্মিক ঘটন] প্রবাহে কহি হইতেছে-ইহা কি নম্তভবপর ব্যাপার 
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ঘড়ির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও সামগ্রস্ত লক্ষ্য করি, তাহা অপেক্ষাও 
অদ্ভূত শৃঙ্খল! ও সামগশ্য দেখিতে পাই সুধ চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে | 

যে আশ্চর্ধ শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবতিতা সহকারে এইসকল বিশাল গ্রহ উপ- 
গহ নিরন্তর আবঙন করিয়। চলিয়াছে, তাহা ভাবিলে আমর! অবাক্ হইয়া 

যাই । উহাদের অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সামগ্তশ্ত আসিল কোথা হইতে ? 

ত|ই দার্শনিক পণ্ডিত বলেন যে ঘডি নির্যাণের জন্ত যেমন কারিগরের 

প্রয়োজন, এই বিশ্বক্গগৎ নিরগ্াণের জন্যও তেমন স্ট্টিকর্তার প্রয়োজন ; অর্থাৎ 

ইহাদের কোনটিও আপনা-আপনি কষ্ট হইতে পারে না, প্রত্যেকেরই হষ্টির 

মূলে আছে কোন এক মননশীল কতার মানসিক নিযম্বণ। আর একটি উদাহরণ 

দেওয়। যাউক | ইংরাজী ভাষায় £৯ হইতে 2 পর্যন্ত ২৬টি অক্ষর আছে, 

'অসংখ্য কার্ডে এই অক্ষরগুলি অসংখ্যবার লিখিয়া৷ আকাশে উড়াইয়। দিলাম 

এখন মনে করা যাউক, এই কার্ডগ্ুলি অনন্তক1ল ধরিয়া অসীম আকাশে উডিতে 

লাগিল এলং নানাস্থানে ইহারা নানাভাবে পরম্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে 

লাগিল। কখন 4৯ টি, এব 70 আসিয়। সংযুক্ত হইল এবং একটি শব 

শি করিল, যেমন £১০এ 1 এইভাবে বিভিন্ন অক্ষরের আকন্মিক সংযোগে 

ভিন্ন শখের স্ট হইতে পারে, তাহ। আমরা স্বীকার করি, এমন কি 
£র।জী অভিধানের প্রভোকটি শব্দ এইভাবে কুষ্ঠ হইতে পারে, তাহা? 

ামর। মানিতে পারি । কিন্তু তাই বলি! কি এইভাবে 1১250155 ],০9৮ 

এর ন্যায় একখানি হচিন্িত কাব্য রচিত হইতে পারে? মোটেই না; 
গথচ কাবাখানি অসংখ্য শব্দের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুঠ নহে, ইহার 

দতোকটি শব অভিধানে পাওযা যাইবে । কিন্থ তাহা হইলে কি হয়? 
এন গুলির আকস্মিক সমন্বযে কাব্য রচিত ভইতে পারে না, ইহার জন্য এক 

মননশীল কবির '্রয়োভন যিনি শব্দগুলি নিবঃচন করিবেন এবং কোন এক 

সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী উহাদের সমন্থয় সাধন করিখেন। তাই আমর! 
বলিতে চাই যে, পরমাণু গুলিকে অনন্তদেশে অনন্তকালের জন্য ভাসিয়া বেড়াইতে 
পিলেই স্থয চন্দ্ে সই হঈতে পারে না। এইসব অদ্তুত জিনিসগুলি হৃষ্ট 
করিতে হইলে পরমাণুগুলিকে কোন এক পুনি্দিষ্ট পরিকল্পনা 'অ্সারে 
পরিচালনা কর! দ্রকাব | এইগপ্রকার পরিচালনার জন্ত কোন এক মননশীল 

করার প্রযোজন | তীাহাকেই সাধারণ ভাঁষায ঈশ্বর বল] হয়। 

তুতীয়তঃ, জড়বাদিগণ বলেন ফে ধাহার! ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তীহার। 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন না; আধ ভাবাবেশে তাভাবা ঈশ্বারেব 
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সত্ব মানিয়া লয়েন। ইহ হয়ত ঠিক। কিন্তু জডবাদিগণই কি সব জিনিষের 

প্রমাণ দিতে পারেন ? তাহারাও অনেক তত্ব শুধু মানিয়া লইয়াছেন, কিন্ত 

প্রমাণ দেন নাই ; যেমন তাহারা 'বলেন যে, অনাদিকাল হইতে পরমাণুগুলি 

বি্মান আছে। কিন্তু ইহার প্রমাণ কি? বোধ হয় প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নহে 

বলিয়াই তাহারা এই প্রসঙ্গে কোন আলোচন। উখ্বাপন করেন নাই , শুধু মাণিয়া 

লইয়াছেন ষে অনাদিকাল হইতে পরমাণুগুলি ক্রিয়া করিতেছে । কিন্তু ইহারা 

তো অচল জড পদার্থ; ইহার) প্রিয়া করে কেমন করিয়। % উহাদের মধ্যে 

গতি আসে কোথ। হইতে ? উহার। কি করিয়। স্থান হতে স্থানাস্তরে ছুটিয়। 

চলে ? অতএব শুধু পরমাণু নাই; উহার নিজন্ব চলং-এক্তি আছে, তাহা ও 

মানিয়। লইতে হইবে , এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও মানির। লইতে তইবে মে 

অনন্তকাল ৬ অনন্ত দেশ বণিয়া ম্বতন্ব জিনিষ আছে, নতুব। পরমাণুসমূহ 

কোথার ক্রিয়া কারবে এবং কখনই ব। ক্রিয়া করিবে? ইহা হইতে স্পঞ 

বুঝ। যাইতেছে যে, জডবাদিগণ শুধু পরমাণু তত্তই মাশিয়। লয়েন শাহ, তং" 

সংশ্রি্ট আরও অনেক তত্ব তাহারা ম|ণিয়। লইয়।ছেন | এমতাবস্থাম ঈগর- 

বাদিগণ বলিতে পারেন যে, যদি 'এতগ্ুণি ততই বিন। প্রমাণে মানিয়া লইতে 

হয়, তবে ঈপ্বর তব মাণিয়। ললে ক্গতি কি? বরং ইহাতে লাভ এই 

যে. এক্ষেত্রে আমর। একটিমাত্র তখের সাহায্যে জগংস্ষ্ঠি ব্যাখ্য। করিতে 

পারি, জড়বাদিগণের ন্যায় বহু অন্তের সাহাধ্য লইতে হয় না। বে শ্সেন্ে 

একটিমাত্র তব্বেব দ্বারাই ন্ুছুভাবে বা।খা। করা যায, সেক্ষেত্রে বহু তব স্বীকার 
কবিবার 'প্রয়োজন কি? 

নিরীশ্বরবাদের যুক্তি (85600-015575000 81587778658) 

উপরে।ক্ত সমালোচনার উত্তরে কেহ ভ্য়ত বলিতে পারেন থে জড়বাদ অগ্রাহ্য 

করিলেই যে ঈশরবাদ গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোন মানে নাই । জড়বাদিগণ 

যেভাবে বিশন্ষ্টি ব্যাখ্যা করেন, তাহ। হয়ত ভুল? কিন্তু তাহ! হইলেই কি 

বলিতে ভ্ইবে হে ঈশ্বরবাদিগণ যেভাবে বিশ্বহ্থষ্টি ব্যাখা করেন, তাহাই ঠিক ? 

উহাদের ব্যাখা! তে ভুল হইতে পারে। নিরীশ্বরব।দিগণ তাহাই বলেন; 

তাহারা বলেন যে নৈসগিক জগতে ধে সব ক্রটিবিচ্যুতি আছে এব* নৈতিক 

জগতে ঘে সব পাপ ও অন্ত/র আছে, সে সব দেখিলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করিতে আমাদের মন চাহে না। এখন নিরীশ্বরবাদিগণের এই ঘুক্তির সবিশাদ 

ব্যাগা। দেওয়া যাডিক | 



৬ ভগবৎ-তত্ব 

নৈসগ্িক জগতে 
প্রথমতঃ নৈনগিক জগতের দিকে লক্ষ্য করা যাউক। ভূমিকম্প, প্লাবন, 

অতিবুষ্টি, অনাবটি-এসমস্ত তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । এইসব প্রাকৃতিক 

ছুরযোগে ট5৪৩] চ৮1]5) কত অসংখ্য জীব্জস্তর যে কি ভীষণ দুর্গতি হইতেছে 

তাহা বর্ণনা কর! যায় না| তখন ম্বভাবত:ঃই সন্দ্ত হয়-_ছুনিয়ায় কি ঈশ্বর 

বলিয়। কিছু' নাই সত্যই যদি ঈশ্বর থাকিতেন, তবে তাহার পক্ষে এই সকল 

অমঙ্গল নিরাকরণ কর! কি সম্ভব হইত না ? অমঙ্গলের যেন শেষ নাই; শুধু তো 

অনাবৃষ্টি বা অতিবুষ্টি নহে, জরাব্যাধি, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি নৈসগিক ঘটনাও কি 

আমাদের কম অমঙ্গল সাধন করিতেছে ? কেবল অকাল মৃত্যুতেই সংসারের ষে 

কত ক্ষতি হইতেছে--তাহা একবার ভাবিয়। দেখ তো। কত অসাধারণ এক্তি- 

সম্পন্ন মান্য হটাৎ দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত তইতেছে ; অথচ তাহারা দীর্ঘকাল 

জীবিত থাকিলে সংসারের কত উপকার করিতে পারিতেন । এই সকল অমঙ্গলের 

কথা চিন্তা করিলে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে কি £ 

ইহার উত্তরে আমদের দুইটি কথ| বলিবার আছে । (১) আমরা যে দৃষ্টিবিন্ 

হইতে বিচার করি তাহা নিতান্তই সংকীণ ৫ পরিমিত। আমরা 

কতটুকু দেখিতে পারি বা! বুঝিতে পারি? বন্যায় বা ভূমিকম্পে জীবচন্র 

যে খুবই অনিষ্ঠ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু উহ। আপাততঃ অনিষ্টকর 

হইলেও ভবিষ্যতে যে মঙ্গলকব নহে, তাহার প্রমাণ কি? স্থদূর ভবিষ্যতে উহার 

ফলাফল কি হইবে_তাহ। কি আমরা বতমান মুহত্তে প্রত্যক্ষ করিতে পারি ? 

অথচ এই প্রকার কুদুরপ্রসারী দৃষ্টিবিশ্দু হইতে বিচার না করিতে পারিলে 
আমাদের সিদ্ধান্ত যে ভুল হইক্জে পারে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । একটি 

সামান্য উদাহরণ লওয়া যাউক। তিনশত বংসর আগে আমাদের ভারতবর্ষের 

ইতিহাসে যে সব প্রলযস্কর ঘটনা ঘটিতেছিল--তদানীস্তন লোকেরা কি তাহার 

ফলাফল সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতোঁছিলেন * বওমানের দুষ্টিবিন্দুতে তখনকার 

অনেক ঘটনাই আজ আমাদের নিকট বিশেষ তাত্পর্যমূলক এবং মন্লজনক 

বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু তখনকার লোকের। কি এইভাবে বিচার করিতে 

পারিয়াছিলেন ? নিশ্চয়ই না; তথন তাহাদের নিকট যাহা অমঙ্গলজনক বলিয়া 

প্রতীয়মান হইয়াছিল তাহা সত্যই অমঙ্গলজনক বলিয়। তাহার! সিদ্ধান্ত, করিয়া 

ছিলেন । কিন্তু উহা তো ঠিক নহে । মোটকথা, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও 

সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়! চিন্তা করি; কিন্তু ঈশ্বর তো! এইভাবে 

চিন্তা করিতে পারেন না তীহাকে সমগ্র বিশ্বের দিকে চাহিয়া, সকলের মঙ্গলের 
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কথা চিন্তা করিয়া, এবং ভূত ভবিষাৎ ও বর্তমানকালের সঙ্গে সামগ্তন্য রাখিয। কাজ 

কবিতে হয়। সেইজন্ন আমাদের ন্যায় নিকটদৃষ্টি লোকের পক্ষে ঈশ্বরের 
কার্কলাপ বিচার করা সহজ নভে, বোধহয় সম্ভবই নহে। ঈশ্বরের কার্যকলাপ 

অথণ্ড ; কিন্ত আমরা উহাকে কালের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়! বিচার করি; তাই 

আমাদের সিদ্ধান্ত সংকীর্ণ ও অপূর্ণ না হইয়। পারে না, (২) আর এক কথা; 
ঈশ্বর অসীম, কিন্ধ তাহার হুষ্টপদাথ সবই সসীম। তাহার এই স্ষ্রপদাথের মধো 
বু দোষ-ত্রটি আছে, তাহ! আমরা স্বীকার করি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমবা 

বলিতে বাঁধা যে যাহ। শষ্ট পদাথ তাত কখনই ক্রটিহীন হইতে পারে না। কারণ, 

সষ্টপদাথ মাত্রই সসীম ; সসীম মানে ক্ষ, সীমাবদ্ধ, অপূর্ণ , তবে অপূর্ণ জিনিষ 

কি করিয়। পূর্ণ (86০0 ভইতে পারে 7 ইহা অসম্ভব 3 ইহার মধো দোষ-ত্রুটি 

থাকিবেই | 'একমাত্র ঈশ্বরই পূর্ণ ও ক্রটিশূন্ত , তাহার মধো কোন প্রকার 

পোষক্রট থাকিতে পাবে ন1; তিনি ছাড! আর সবই ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ । 
এই সব ক্ষুদ্র পদাথও মদি ঈশ্বরেব নাষ ক্রটিশন্য হয়, তাা হইলে ঈশ্বরের 

সহিত ইহাদের পার্থকা থাকে কোথায 7? তখন ইভাবাও এক একটি ঈশ্বর হইয়া 

যায। কিন্তু তাহা তে। সম্ভব নহে । অতএব পাধিব জগতের ক্রটিবিচ্যুতি দেখিষ। 
গামাঁদের কিছুমান্র বিচলিত ব| আশ্তধ্যন্বিত হইবার কারণ নাই । কারণ, ক্ষদ 

সিনিষের মণ্যে ক্ষুদ্র থাকিবে, সীম জিনিষের মণ্যে অপুর্ণতা থাকিবে, ইহাই 

তে| স্বাভাবিক; ইভাতে ঈশ্ববেব দোষ কি আছে? মনে রাখিতে হইবে, 

ঈশ্বর অসাধ্য সাধন করিতে পারেন না; তিনিও তিন আব তিন যোগ 

দিষ। সাত করিতে পারেন ন:। সেইরূপ, তিনিও সমগীম জিনিম ৮ষ্ি করিষ। 

তাহাকে অলীমের ন্যায় পূর্ণতা সম্পন্ন করিতে পারেন না। সসাম শাষ্ট 

করিলেই উহাকে সসীমের ম্যায় অপূণ কবিতে হয় । এব" তাহ।ইঈ করা হইয়াছে | 

ইহাতে আশ্চঘ ভইবার কি আছে? 

নৈতিক জগতে 

এতক্ষণ আমরা! নিবাশরবাদিগণের প্রথম মুক্তির কথ আলো চন। করিল[ম। 

এখন আমর। তাহাদের দ্বিতীয় মুক্তির কথা আলোচন। করিব। প্রথম যুক্তিতে 
স্টাহার প্রাকৃতিক জগতের ক্রটিবিচ্যুতির (86০78 15119) কথা বলিয়াছেন 

উহার ফলে জীবজজ্তুর অশেষ দুাগ ও দুর্গতি দেখিয়া তাহারা বিচলিত 

হইয়াছেন । দ্বিতীয় যুক্তিতে তহার। নৈতিক জগতের দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন । 

নৈতিক জগৎ মানে মানুষের কাধকলাপ; পশুদের কাধকলাপ নহে ব। 



৮ ভগবং-তত্ব 

নৈসগিক ঘটনাবলীও নহে । নৈসগিক ঘটনা, যেমন বন্যা ব! ভূমিকম্প- এইসব 

ঘটনাবলীর মধ্যে নীতি-ছুনীতির কোন প্রশ্ব নাই; আর পশুদের কার্যাবলী, 

উহাদের সঙ্গদ্ধেণ কোন নৈতিকতার প্রশ্ন উঠিতে পারে নাঁ। নৈতিক প্রশ্ন ওঠে 
মান্রঘের কারধাবলী সঙ্থন্ধে, তাহাদের কার্ধে যে অনেক কিছু অন্যায়, অবিচার ও 

অত্যাচার আছে-_তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ; মানুষের ভ্রুরতা, নীচতা ও পাঁপ- 
প্রবণত। দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয় | পশু মিথ্যা কথ! বলে না, মিথ্য! কথা 

বলে মানুষ , মাম চরি করে, ভতা কবে, এমন কোন অসৎ কাজ নাই যাহ] সে 

করিতে পারে না ব। করে না । তাহা হইলে স্ভাবতঃই প্রশ্ন ওঠো এই 
অল/ত্যর, এই পাপের (০9181 125115) উদুব ভহল কোথ! হইতে? যাহারা 

ঈশ্বরে বিশ্বাসী ভাহার! বলেন ষে, পখিবীৰ সব্ই ঈশ্বর শ্ই করিরাছ্েন, 

ঈশর ব্যতীত কোন জিনিষেরই উদ্ভব হইতে পারে না। তাহা হইলে 

তাভদিগকে স্বীকার কবিতে হইবে মে পাপের মল কাবণ ঈশ্গব , তিনিহ 

মাষেব মনে পাপের বীক্ু উপ্নু করিয়াছেন! অতএব মাগষের পাপ কাজের জন্য 

তিনি€ কিঞ্চিৎ দায়ী; এই দায়িত্ব তিনি কিছুতেই এঢাইতে পারেন শা। ভাত 
শিরীশ্ববাদিগণ বলেন দে, ডি কার পাপাচারী উশ্গরে বিশ্বান করিয়া লাভ 
কি” ধিনি ছুশিয়। হইতে অন্থায় অভ্যাচাব দূর করিতে পারেন না, বরং অন্তার 
অত্তাচারেব কারণ রূপেই বিরা করেন-_তীাহাকে মানুষ পুঙ্গা করিবে কেন ? 

ইহার উত্তবে ঈশ্বরবাদিগণ বলেন যে, ঈশ্বব পাপ সষ্টি করেন নাই, তিনি 
মানুষ ক্টি কবিয়াছেন। তিনি ইচ্ছ। কবিলে মাগষকেও পশ্থর মতন করিয়া শট 

কবিতে পারিতেন বটে, কিন্ধ তাহা হইলে আরে। কতকগুলি পশ্ত 

হইত মাত্র, মাগ্ষ শ্ই তইত না। মান্গষ শষ্টি করিতে হইলে তাহাকে 

পশু হইতে ভিন্ন করিয়। কষ্ট করিতে হয় । ইঈশ্রর তাহাঈ করিয়াছেন । পশুদের 

বুদ্ধি-এক্তি নাই, ইচ্ছ!-ম্বাতশ্বাও নাই ; তাই তাহার! ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বাধীনভাবে 

কোন কাজ করিতে পারে না; তাহার! প্রকৃতির হতে পুন্তলিকার ম্যায় সাহজিক 

প্রবৃত্তি বশে কাজ করে। কিন্তু মাগ্রষ তাহা করে না|, তাহার চিন্তা-শকি আছে, 
ইচ্ছা-ন্বাতন্ব্যঙ আছে । তা সে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করে। 

এইথানেই পশুদের সহিত মানুষের পার্থকা | এই পার্থক্য বজায় রাখিতে হইলে 

মানুষকে ইচ্ছাস্থাধীনতা দিতেই হষঈবে। এইখানেই মুশকিল । যদি মান্তষকে 

স্বাধীনতা না দেওয়া হয়, তবে তাহার সহিত পশুর কোনই প্রভেদ থাকে না, আর 

যদি স্বাধীনতা৷ দেও হয়, 'তবে তাহাকে পাপ করিবার স্বাধীনতাও দিতে হইবে ; 

নতুবা স্বাদীনতার কোন অর্থই হয পা। শুধু পুণ্য কাজ করিবারই ক্ষমতা 
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থাকিবে, পাপ কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, উহ্থাকে তো স্বাধীনতা বলে ন। 

এমতাবস্থায় ঈশ্বর কি করিবেন? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরও অসাপ্য 
সাধন করিতে পারেন ন|! , তিনি মানুষকে স্বাধীনতা দিবেন, অথচ পাপ করিবার 
ক্ষমত] দিবেন নাঁ_উহা তো সম্ভব নহে। অতএব মান্ুমের নৈতিক ছুগতি 

দেখিয়া ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করার কোন অর্থ হয় না। আর এক কথা। 

মাগ্ষ ভুল করিবে, দৌষ করিবে, অন্যায় করিবে-_ ইহা তো খুবই স্বাভাবিক । 

এইভাবে ভুলক্রটির মধ্য দিয়াই সে উন্নতি কবিতে পারিবে । নতুবা, যে মাগ্রষ 

ভূল করে না, মে কখনই “মানূষ” হইতে পারে না। মানুষ হইতে হইলে 

ত।হাকে বাবে বারে পড়িতে হবে, আবার বারে বারে উঠিতে হইবে, ছঃথ্র 

সহিত ও দৈন্যের সহিত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে । তবেই তো তাভার 

সপ্ত শক্তি বিকশিত হবার সথমোগ পাইবে , নতুবা সে "যে তিমিরে ডিল সেঃ 

তিমিরেই” রহিয। যাইবে | এাহাকে কোনরূপ গ্রলোভনের সম্মুখীন হইতে হয় ন।, 

ব। প্রারুতিক ঢুযোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হর নাঃ যাহ! জীবন পথে 

কেনরূপ বিপদ আপদ নাই, তাহার চরিত্র গঠনের কোন সম্ভাবনাই নাই | চন 

গঠনের ছন্য পদে পদে প্রতিবন্ধকতা চাই , কারণ, প্রুতিবন্ধকত। না থাকিলে 

আমবা চেষ্টা করি নী, আর চে না করিলে যে বত্ব পাওয়। যায় নাতাভা বলাই 

বালা | অতএব আমর। উপরে যেসব প্রাকৃতিক ও নৈতিক প্রতিবন্ধকতার কথ। 

উন্লেগ করিরাছি-তাভাকে ঈশ্বরে অভিশাপ ন! মনে করিয়া ঈশ্বরের 

মর্দন মনে করা উচিত; কারণ এইসব প্রতিবন্ধক আছে বলিয়াই আমর! 

আমাদের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করিবার হ্ঝোগ পাইতেছি। 

ভিভ্ভীজ জব্র্যাক্স 

উশ্বরবাদ 

নিরীশ্বরবাদিগণ যাহাই বলুন না কেন, সাধারণ লোকে সকলেই ঈশ্বারে 

বিশ্বাস করেন। মাদিমযুগে ব। বর্তমান যুগে- সেদিকেই লক্ষ্য করি না কেন, 

আমর এমন কোন মানব সমাজের খবর পাঠ শা যেখানে কোন না কোন 

প্রকারের পরজ্ঞান নাই | বর্মজ্ঞান_ অথাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু না কিছু ধারণা 

সকলেরই আছে; এমন কি যাহাদিগকে আমরা আদিম ব। অসভ্য বলিয়া মনে 

করি তাহারাও বিশ্বাস করে যে এই জগতের এক কর্তা বা শিয়ন্তা আছে । এই 

স্ঠিকতা ব| ঈশ্বর সন্বন্ধে তাহাদের ধারণ! হয়ত স্পষ্ট নহে; তাহাকে পূজা করা 
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অপেক্ষা তৃপ্ত করাই হয়ত তাহাদের লক্ষ্য ; কিন্তু তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে 
তাহার একেবারে ধন্মজ্ঞানহীন নহে, তাহারাও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। 

কেহ কেহ বলেন যে সাধারণ মানুষের এই প্রকার ধর্মজ্ঞানের মূলে আছে 

কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির শঠতা। যেমন চার্বাক বলেন যে ব্রাহ্মণ ও পৃূজারীগণই 
নিজ নিজ স্থার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে বেদে ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়া 

গিয়াছেন ; কারণ ঈশ্বরের পূজা না করিলে তাহাদের ব্যবস। নষ্ট হইয়া যায়। ইহু। 

মে একেবারে বাজে কথা-__তাহ] বলা বায় না; ইহার মধ্যে বথেষ্টু সত্যত। আছে । 

অনেক ধর্মযাজক এবং ধর্গগোগীর কথা জানি যাহারা মানুষকে ধর্গান্ধ বানাইয়: 
নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া গিয়াছেন এবং বহুক্ষেত্রে এখনও করিতেছেন । 

আফিং খাওয়াইয়া মাগষকে যেমন মোহগ্রস্ক করা হয়, পর্জামুত্ত পান করাঈয়াও 

তাহাকে তেমন অন্ধ ও অজ্ঞ করিষা রাখ! হয়। সত্যিকারের ঈশ্বর ন! থাকিলেও 

এক মিথ্যা ধারণার কষ্টি করিয়া, নরকের ভয় এবং স্বর্গে লোভ দেখাইয়াও 

মানুষকে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করানো যায় তাহা আমরা স্বীকার কবি। কিন্ধ 

তবুও আমরা জিজ্ঞাসা করি-_ছুনিয়ায় সর্বত্র কি এইরূপ করা ভইয়াছে * 

কোন এক বুগে ব! কোন এক সমাজে যাহা হইযাছে-সকল সমাজে এবং 

সকল যুগেই কি তদ্রপ হইয়ান্ে ইহ] সম্ভব নহে 7; অথচ আমব। দেখিতেছ্ছি থে 

পুথিবীর সর্বত্রই লোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে , ঈশ্বরে বিশাস করে না এমন 

লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প । এমত অবস্থা আমরা যদি বলি যে মাভষের ধঃ 

বিশ্বাসের মূলে স্বার্থান্ধ ব্যক্তির মিথ্য। গ্ররোচন। ব্যতীত আব কিছুই নাই__তাভ। 

হইলে মোটেই সঙ্গত ভয় ন। | 

মোটকথা. মানুষের ধর্শবিশ্বাস এত ব্যাপক থে ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে 

হইলে শুধু বাহ কারণের দিকে লক্ষ্য করিলেই চলে না, ইহাৰ অস্তনিহিত কারণ 
লক্ষ্য করিতে, হইবে ৷ এক কথায় শু বাহির হইতে চাপ দিখ এই বিশ্বাস শষ্টি কবা 

যায় না; ইহার মূলে যে শন্মমিহিত কারণ বিদ্বামান আস্ছে, তাহা লক্ষা করিতে 
ভইবে। প্রত্যেক মান্ষের মনেই এমন কয়েকটি ভাব আছে, মাহা তাহাকে 

স্বভ।বত:ই ধর্সপ্রবণ করিষা তোলে ; তাই শ্রধু অপরের প্ররোচনায় নহে, শিজের 

আন্তরিক প্রেরণাতেও সে ঈশ্বরের অস্তিতে বিশ্বাস করিতে চাহে । এখন আমর। 

এইরূপ দুইটি অন্তনিহিত কারণের উল্লেখ করিব যাহার প্রেরণামু মান্য নিজে 
ইচ্ছা করিয়াই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, অপরের ভয়ে বা লোভে নহে । 

প্রথমতঃ, নির্ভরত। বোধ (চ5511778 ০£ [)61১67501)05) | প্রত্যেক 

মানষের মাপাই যে নিভরতা বোধ আছে, উ্ভা হতেই সাধারণতঃ ধর্গজ্ঞানের 
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উদ্ভব তইয়া থাকে । বড, বা, বন্যা ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসগিক বিপদের নিকট 

নাগ্ষ নিজেকে নিতাস্তট ছুর্বল ও অসহায় বলিয়া মনে করে; সে ঘতই শক্তিমান 

হউক ন। কেন, ইহাদের সম্মুখে তাহার সমস্ত শক্তি কোথায় যেন অন্তভিত ভইয়, 
যায়। তারপরে, যখন জরা, ব্যাধি ও অবশেষে মৃত্যু ঘনাইয়া আসে তখন সে 

স্পষ্ট উপলব্ধি করে যে মানুষের শক্তি নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য, তখন সে 
মানুষ অপেক্ষা ও অধিকতর এক্তিসম্পন্ন কোন দেধতার কথ| চিন্ু। না করিয়া 

পারে না। ইহাই তাহার ইঈশ্বব , তাহার সমস্ত বিপদে আপদে একমাত্র এই 

ঈপ্নবই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন। অতএব ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা 

ছাড়া তাহার আর উপায় নাই, ভাই সে আকুলচিন্তে তাভাব সাভাধা প্রাথন। 
কতব। উহ্(কে প্ণভাব বলে; আমাদের নিঙরত। বোধ হ£তে ইভার উদ্ভব 

দ্বিতীয়তঃ, নৈরাশ্যবোধ (66561175 01 চ88056107) 1 ক্যান্ট 

ইনার উপর অভাস্থ গ্ররুত্ব আরোপ করিষছেন। তিনি বলেন যে আমরা 
সাধারণতঃ বিশ্বাস করি যে, মানুষ নিজ নিজ ক আঅ্যায়া সখ বা ছুঃখ ভোগ 
করে, যে সংকাজ কবে সে স্বখভোগ করে, আর ঘ্েঅসংকাজ করে সে ছুঃখ 

ভোগ কবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমর! কি দেখি ” আমরা অনেক সনয়েই দেখি, 
বে লোক আজীবন সংকাভ করিল এবং পরের উপকাব করিয়। জীবন অতিবাহিত 
কবিল, সে ভয়ত শেষ জীবনে খুবই কণ্ঠে পডিঘাছে , আব যে লেক চিরক!ল 
অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন কবিল এবং অসৎভাবে জীবন ঘাপন বিল, সে গেম 

পগন্ত বেশ সুখেই জীবন কাটাইয়া গেল, ভাহার কৌন গুথ কষ্ট হইল না এই 

সব দেখিয়। আামাদের মন স্বভাবতই খব শ্ব্ধ হ্যা ওঠে । এ কি রকম বিচার 
সাধুলোক তাহাব সংকাজের পুরঞ্কার পাইবে না” আব অসাধুলোক কৌনরপ 

শাস্তি পাইবে না? ইহা তো গুরুতর আনায় । উভার কি কোনরূপ প্রতিকার 

নাই » কিন্তু কে প্রতিকার করিবে? সংসাবে যেদিকে তাকাই দেদিকেই দেখি 

'৭ইঈট অন্যায় ও বিচার অপ্রতিহত গতিতে বহিঘ। চলিয়ছে | মাগষের পক্ষে ইহা 

প্রতিরোধ কর। সম্ভব নহে) অথচ আবিচলিত চিন্তে ইহী সহা করা ৪ আমাদের পঙ্গে 

সহজ নহে । আমাদের মন তখন নেরাশ্যে ভরিয়। এঠে ১ তখন মনে হয় মাষ 

'মপেক্ষাও নিশ্চয়ই এক শক্তিশালী কেহ আছেন ধিনি কিছুতেই এই অন্যায় সহা 

করিবেন না । তিনিই আমাদের ঈশ্বব; তিনি কাহারও প্রতি কোন প্রকার 

অবিচার হইতে দিবেন না, প্রতোকের কৃতকর্ষের বথাধথ ফল তিনি প্রদান 

করিবেন। এতএব আজ "সারে যাহাই ঘটক ন|! কেণ-ঈশ্বর একদিন 

সব ঠিক করিয়া দিবেন। 



০৭. ভগবং-তত্ব 

এইভাবে মানব ঈশ্বরের কথা চিন্ত| করিয়া থাকে । তবে এখানে একটি 

বিষয়ে সাবধান করিরা দেওয়া দরকার । আমরা আমাদের ছুর্বলতা ও অপূর্ণতার 
জন্য ঈশ্বরের কখ। চিন্তা করি বটে, কিন্তু ইহা হইতে আমরা যদি অনুমান করি 

যে সত্যই ভগবান বলিয়। কেহ আছেন, তবে খুবই ভুল হইবে। কয়েকটি 

উদাহরণ দিরা কথাটি বুঝানো যাউক | খ্রীষ্টানদ্র বডদিনে ইউরোপে নানাপ্রকার 

উৎসব অ5%ত হই'র! থাকে ; এই উত্সবের একটি প্রপান অনুষ্টান_ছোট ছোট 

ছেলেমেয়েদ্ব জন্য উপহার দেওয়া । সকাণে খুম হইতে উঠিয়া তাহারা দেখে 
থলি ভব্তি উপহাব বিভানার পড়িয়। আচে । তাঁহাদের বিশস. বৃদ্ধ 38109 01905 

আসিয়া এই সন উপহাব রাখিযা গিদাছেন । সেইজন্য ঘুমাইবার পৃর্রে তাহারা 

সকলেই এই ন্েহ-প্রবণ বুদ্ধের কথ। চিন্তা কিম্বা থাকে, এবং তাহার নিকট হইতে 

নানারূপ উপহার পাঈবার কামনা করির। থাকে । আমর! জিজ্ঞাস করি-_ 

তাহারা সকলেই 8৪0 01845-এর কথ চিন্তা করে বলিযাই কি বুঝিতে হইবে 
যে সত্য সত্যই তাহ|র কোন অস্তিত্ব আছে? বস্তুতঃ 8৪0৪ 01509 বলিষ। 

শিখ্খদের “কন পন্ধু নাই; তাঁভাদের পিতাঘাতাহ ভাহাদের জন্ট গোপনে উপহার 
রাখিয়া যান | শ্রথ» শিশুরা ভাতে ১৪0৪ 0194$-এর কথা , কিন্তু বাস্তব গতে 

ইহার কোন অস্তিত্ব নাহ, ইহার শস্তিত্ব আছে শুধু কল্পন। জগতে | সেইরূপ, রাতে 
একাকী শ্মশ[নের নিকট দির যাইবাব সমন মামবা সকলেই ভূতের ভয়ে আভিভূত 

হইয়া পডি। এইভাবে ভূতের কথ। চিন্ত1 করি ঝালবাই কি স্বীকার কাঁরিতে হইবে 

মে সতাই জগত ভূত আছে? মেটেই শা, কারণ আমরা যাতা কল্পনা 
কবি তাহা সবসময়ে বাস্তব সত্য নাও হইতে পারে, ইহার জন্য শ্বতন্ন 

প্রমাণের প্রয়োজন । সেইরূপ আমাদের ছুর্বল মুহূর্তে আমরা ইঈশ্ববের কথ। 
চিন্তা করি বটে, কিন্ত সত্যই ঈগ্রর আছেন কি ন। প্রমাণ করিবার জন্য 

যথাযথ থুক্তি দেখাইতে হইবে । আমরা এখন এইসকল যুক্তির কথা আলোচন। 
করিব । 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 

পাশ্চাতা দর্শনে সার্াবণতঃ চারিপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা হয়; বথা 

(05101991051 ঠা এ02) ; 01700109108] 4১150100617 7 1 51501091091 

£0010€06 এবং 0৫০০] 25৭10051007 হিন্দুদর্শনে আর একটি যুক্তির উপরে 

খুবই গুরুত্ব আরোপ করা করা হয়, যথা শব্দ বা 4১105091101 আমরা একে 

একে 'এইগুলি ব্যাখা। করিব । 



দর্শন প্রসঙ্গ ১৩ 

1. 098779010981081 44780705776, 

বিজ্ঞানের একটি অবশ্ঠ স্বীকাধ তত্বের নাম কাধকারণ সম্বন্ধ 10958] 

(001/06000) | এই কাধ্যকারণ সগ্বন্ধের উপরেই 0090701921091 /12077676 

প্রতিষ্ঠিত । পৃথিবীতে যে কোন ঘটনাই ঘটুক না কেন, তাহার নিশ্চয়ঈ কোন 
“কারণ” আছে); বিন। কারণে কোন কাধের উদ্ভব হত্যা সম্ভব নতে | আজ 

জলপাইগুড়ি সহর জলে প্রাবিত হইয়া গেল-_এই প্রাবন “কাধ” (5:76০%)) 

অতএব নিশ্চয়ই ইহার কে।ন “কারণ” (08456) আছে , ইভার কারণ তিস্ত। নদীতে 

বন্ত। আসিয়াছে । কিন্তু তিস্ত। নদীতে আজ এত বন্যা আসিল কেন % ইভাব কাবণ, 

হিমালয়ের পাদদেশে অতিবুষ্টি হইয়াছে । আবার হিমালয়ে আজ এত বুষ্টী হল 

কেন? ইহারও কারণ আছে , বঙ্গেপস।গর হইতে মেঘ আসিয়া জমা ভইয়াছে 

এইভ|বে কারণ হইতে কারণান্তরে চলিয যাইতে পারি। কিন্ত কতদূর যাব ? 

যদি পরপর শুধু চলিতেই হয়, তবে আমাদের চিন্তাব মধো আনব! দোষ 

([1081516 1661655) আসিয়। জোটে । কিন্ত উহা তে। সঙ্গত শে । অতএব 

(কোন 'এক বিন্দুতে আসিয়। আমাদ্গিকে থামিতেই হইবে । উ।াকে আমবা 

মাদি কারণ ব| মূল কারণ বলিতে পাবি, এই প্রথম কাবণের কোন কারণ নাই । 

চগত ব্যাখ্য। করিবার জন্তাও এন একটি আদি কাবণ শ্ীকার কর। £যোজন। 

শতুব। আমর| যদি ক্রমাগত কারণেব পর কারণ অন্বেষণ কবিয়! শিরগুব শুপু 

চলিতেই খাকি, তাভ। হইলে আমব। কখনই কোন স্থির সিদ্ধান্ছে আ।সিম! পৌগছিতে 

পারিৰ্বণ। | স্থির সিদ্ধান্তে পৌটিতে তলে জগতের এক আদি কাবণে আলিয়। 

থ[মিতেই হইবে | এই আদি কাবণের কোন কারণ থকিতে পাবে না ইহাই 

আমাদের ঈশ্বর । এইভাবে জগৎ বাযাখ্য। করিতে গিয়। উত।প্ জাদি ফ!বণ বা 

ঈশখরেব অস্তিত্ব দ্লীকার করাকে 08050] /১1900021) বলে | 

সমালোচনা । ইহাকে আমব। সবল যুক্তি বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি 

না। প্রথমতঃ, এই যুক্তিতে মানিয়। লওয়া হইতেছে যে আদি কাবণ ধা 
ঈশ্বরের কোন কারণ নাই। কিন্কু কেশ নাই? ঈশরকে বদি স্বয়ন্ত 

বলিয়া মানিয়! লই”্ত হয়, তবে জগহকে? স্বনস্তু পলিয়! মানিয! লওয়া যাইতে 
পারে। তাহ। হইলে আর ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ছুটিবার 'প্রখোজন 

কি? যদি স্বীকার করিতে হয় যে জগতের কোন কারণ আচে, তাহ। হইলে 

বলিতে হইবে তথাকথিত আদি কারণেরএ শিশ্চয়ই কোন কারণ আছে) 

হঠাৎ থামিয়। যাইবার কোন অর্থ হথ নাঁ। দ্বিতীয়ত:, যদি আদি কারণের 

শ্স্তত্থি মানিঘা লঞ্য়া তল, তাতা হইলে মুশকিল আছে | মানিযা লঈলাম 



১৪ ভগবতৎসতত্ব 

যে জগতের এক আদি কারণ আছে, এবং উহা! হইতে জগৎ উদ্ভূত 

হইয়াছে । তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বরের জীবনে এমন 

এক মূহূতত ছিল যখন তিনি একাকী কারণরূপে বিরাজ করিতেন, তাহার 

কার্য অর্থাৎ জগৎ, তখনও কষ্ট হয় নাই । কিন্তু উহা তো সম্ভব নহে। 

কাষ ও কারণকে আমরা এইভাবে পৃথক করিয়। স্বত্ব ভাবে দেখিতে পারি 

না; উহার! বন্ততঃ একই জিনিষের দুইটি দ্িক। যেমন ধর, জল হইতে 

বাষ্প নিত হইতেছে । এক্ষেত্রে জল “কারণ” এবং বাম্প “কার্ধ” | 

কিন্তু যখন বাম্প নাই, তখন কি আমরা জলকে “কারণ' বলিতে পারি ? 

জলকে আমবা তখনই “কারণ, বলি ঘখন দেখি ইহা হইতে বাষ্প নিত 

হইতেছে । অর্থাৎ বাষ্প ছাড। কারণ থাকিতে পারে না) আবার 

কারণ ছানা বাস্প থাকিতে পারে না, লত্যই তো জল ন1 থাকিলে বাষ্প 

আসিবে কোথা হইতে? অতএব আমরা বখন বলি যে ঈশ্বরই জগতের 

আদি কারণ তখন বুঝিতে হইবে বে, তাহার ষ্ঠ জগৎও তখন সঙ্গে 

সঙ্গে বিরাজ করিতেছে । তৃতীয়তঃ, মানিয়া লইলাম যে জগৎ বাতীত« 

ভগবান আদি কারণকবপে একাকী বিরাজ করিতেন, 'এবং কোন এক শ্ভ 

মুহূর্তে তিনি তাহার এই একাকী পরিভার কবিয়! বিশ্বজগৎ সৃস্টি করিলেন । 

এইপ্রকার কল্পনাতেও মুশকিল আছে। তিনি তো একাকী ভালই ছিলেন, 

তবে বিশ্বজগত শ্ৃষ্টি করিতে গেলেন কেন” তাহা ভইলে কি বুঝিতে হইবে 

যে তিনি বখন একাকী ছিলেন তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন না? তাহার মধো 
ভাব ও অপূর্ণত। ছিল বলিয়াই কি তিনি এই বিশ্বজগত শ্া্টি করিলেন ? তাহ 

হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈশ্বরের জীবনেও উন্নতি অবনতি আছে; 

স্থষ্টির পূর্বে তিনি অপূর্ণ ছিলেন, কষ্টির পরে পুণ্তি। প্রাপ্ত হইলেন। কিন্ধ 

ঈশ্বরের সম্বন্ধে কি এই প্রকার কথা প্রযোজ্য » 

|, 078091081691 4১৪ 100618%, 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের কথ। চিন্তা করিয়া 
থাকে । শিক্ষিত অশিক্ষিত, সভ্য, অসভ্য, আদিম ও "আধুনিক সক্ল মানুষের 
মনেই ঈশ্বরের সধ্ন্ধে একটি ধারণ। আছে। কেহ মনে করেন ঈশ্বর 

পরম কারুণিক, কেহ মনে করেন ইশ্বর সর্বশক্তিমান) কেহ মনে করেন 

ঈশ্বর সর্ধবগ্তণাধার) আর কেহ মনে করেন তিনি নিগুণ, দয়। মায়া, করুণা 

প্রভৃতি কোন গুণই তাহার মধ্যে আরোপ কর। যায় না। এইভাবে নানা- 
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লোকে তাহার সম্বন্ধে নানাভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু একটি বিষয়ে 

সকলেই একমত, সকলেই বলেন ঈশ্বর পূর্ণ (6:০৮), তাহার মধ্যে 

কোনরূপ অপূর্ণতা (100975060া% ) থাকিতে পারে না। এই পূর্ণতা বোধ 
হইতেই অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন। ইহাকে 0০9০০- 
10921081 4১180006100 বলে । তাহারা বলেন_ আমর। ধাহাকে [2:1606 ব! 

পূর্ণ বলিতেছি, তীহার ঘি কোন অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 

পূর্ণ বলা যায় কেমন করিয়া? ঈশ্বরের যত গুণই থাকুক না কেন, তাহার 

যদি অস্তিতট না থাকিল, তবে আর তাহার রহিল কী? যাহার অস্তিতই 
ন|ই, তাহাকে 060০৮ বল! যার কেমন করিয়া ৮ অতএব, যেহেতু আমর। 

সকলেই ঈশ্বরকে 6৫:০৮ বলিয়া মনে করি, সেই তেতু স্বীকার করিতে 

হইবে ষে তাহার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে । 

সমালোচন। | এই প্রকার যুক্তির উপর আমরা বিশেষ কিছু গুরুত্ 

ম[রোপ করিতে পারি না। আমি মনে করিতেছি ঘে আমার পকেটে দশ টাকা 

ঘ[ছে, তাহ। হইলেই কি বলিতে হইবে ঘে সত্যই আমার পকেটে দশ টাকার 
অস্তিত্ব আছে 2 তর্কের খাতিরে আমরা মানিন। লইলাম যে আমরা সকলেই 
ঈশ্বরকে 0615০ বলিষ। ধারণ করি, তাহা হইলেই কি বুঝিতে হইবে থে 

তিনি সত্যই বাস্তব জগতে বিছ্ধমান আছেন % আমর] 'হটুকু বলিতে পারি যে, 
যখন আমর। ঈশ্বরকে ঢ66০৮ বলিয়। মনে করি, তথন তাহাব অস্তিত্ব আছে 

বলিয়া ধারণ! করি। কিন্ত ধারণা করা এক ভিশিষ, আর বাস্তব জগতে বিদ্যমান 
থাকা আর এক জিনিষ । আমি ধারণ। করিতেছি যে ঈশ্বর আছেন, তাহা 
হইলেই কি বুঝিতে হইবে যে সভাই তিনি বিদ্যমান আছেন? ইহ! মোটেই 

ঠিক নহে। 

171, 25150105505] 4৯7 7৩78 

আমর। পৃথিবীর স্ষ্টিকৌশল দেখিয়। অবাক না হইযা পারি ন।। প্রজপতি 

মধুসংগ্রহের জন্য ফুলে গিয়া বসে; তাহার পাখার র"'এর সঙ্গে ফুলের রংএর 

কি অদ্ভুত সাদৃশ্ত । ফলে তাহাকে প্রজাপতি বলিয়৷ চিনিয়া ফেল! খুবই 
কঠিন হয়। এইভাবে সে তাহার এক্রর দৃষ্টি হইতে সহজেই আত্মগোপন 
করিতে পারে । পাখির হাড়গুলি দেখ, কি পাতলা এবং উহ।দের ওজন কত কম। 

কারণ তাহাকে আকাশে উডিতে হয়, সেইজন্য ভূচর জন্তর ন্যায় তাহার 

সব্ড়। ভারী নহে। আবার দেখ, যে সব পশু ছুবল, তাহাদের দৌড়াইবার 
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শক্তি প্রবল; নতুবা তাহার। শক্রর হাত হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে 

পারিত না। এই অদ্ভুত শৃঙ্খলা-সৌকার্য দেখিলে আমাদের স্বভাবত:ই মনে 
হয় যে, ছুনিয়ায় নিশ্চয়ই এক কুশলী ঈশ্বর আছেন যিনি বিভিন্ন বস্ত্র 

মধ্যে এক স্থপরিকৃল্লিত সামপ্স্য বিধানপূর্বক বিশ্বস্থষ্টি করিয়াছেন । 

জমালোচনা । আমাদের মতানুসারে এই যুক্তিও বিশেষ সবল নহে । আমর 

স্বীকার করি যে, বিশব-ছুনিয়ায় এই শৃঙ্খল! ও সামগ্রস্তের বহু উদাহরণ 

প1ওয়া যাইতে পারে; কিন্তু অন্য প্রকার উদাহরণও তো বহু আছে । 

জাপানে যেখানে কোটী কোটী লোকের বাস_সেখানে আগ্নেয়গিরি বা 

ভূমিকম্পের এত উৎপাত কেন? সাহারায় জল নাই কেন? সেখানে জল 

থাকিলে কত লোকের উপকার হইত। অতএব শুধু সামঞ্জস্যের উদাহরণ 

খু'ঁজিলে হইবে না, অসামগ্রন্যেরও উদাহরণ দেখিতে হইবে। তখন আর 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা খুব সহজ হ্য না। তখন মনে হয় ঈশ্বর বলিয়। 

কেহ থাকিলে দুনিয়ার এইরূপ অন্যায় ও অবিচার মোটেই সম্ভব হইত না। 

1৬১ 11079] 4১750107518, 

আমাদের নৈতিক জীবনের আদর্শ প্রসঙ্গে এই যুক্তি উপস্থাপিত করা 

হয় । উদাহরণ দিয়| ব্যাণ্য/ কর! যাউক। শিল্পী যখন ছবি অঙ্কন করেন 
তখন তিনি তীহার মনের পুরোভাগে একটি আদর্শ পরিয়া রাখেন। তাই 

তিনি শুধু ছবি আকির৷ ক্ষান্ত হন ন1); সেই ছবিটি তাহার আদর্শ অনুযায়ী 
হঈয়াছে ফি না_তাহাও বিবেটন। করেন। সেইরূপ, জামরা যখন ছবি দেখি 

বা! কবিত। পড়ি, তখন শুধু দেখিয়াই ব। পড়িয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না; 

কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে কি না, ছবিটি মনোরম হইয়াছে কি না ইত্যাদি 

বিচাষ করি। এইবূপ বিচারের জন্য এক মানদণ্ডের প্রয়োজন; ইহাকে 

আমরা সৌন্বধ্য বিচারের মাপকাঠি বলিতে পারি। এই আদর্শের সহিত 
তুলন| করিয়। আমর! ছবিটিকে সুন্দর বা অসুন্দর বলি। মানুষের নৈতিক 

ক্রির। সন্বদ্ধেও ঠিক এই কথ। প্রযোজ্য ; তাহার ক্রি! প্রক্রিয়া শুধু লক্ষ্য 
করিয়াই আমর! ক্ষান্ত হই না; ইহা সং কি অসংন্ঠায় কি অন্তায়-_ 

৬াহাও বিচার করি। এক্ষেত্রেও আমরা মন্রে পুরোভাগে এক নৈতিক 

আদর্শ ধরিয়া রাখি, এবং সেই আদর্শের সহিত তুলনা করিয়। আমরা 

মন্ুষের কাজকে উচিত বা অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করি। যে কাজ 

আদর্শ অনুসরণ করে তাহাকে আমরা ভাল কজ বলি; আদর্শের যত 
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নিকটে পৌছিতে পারে-ততই ভাল। আরযে কাজ আদশ হইতে বহুদূরে 

থাকে, অর্থাৎ আদর্শকে অন্গ্সরণ করে ন|, তাহাকে আমরা খারাপ কাজ বলি। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে 'যে নৈতিক আদর্শের প্রভাব আমাদের 

জীবনে অপরিমেয়; উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা আমাদের জীবন 
পরিচালিত করিতে চেষ্টা করি। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই_ঘথে নৈতিক 

আদর্শের কথ। বল। হইতেছে, উহা। বাস্তব সত্য (0৮)০০৮৬ ), ন। আমাদের 

কল্পনাগ্রক্ছত মানদিক তথ্য মাত্র (5001600৬6 )। যদি বলা হয় যে ইহা 

আমাদের মানসিক কল্পনা মাত্র, তাহা হইলে প্রশ্ন করা যাইতে পারে ষে, 

এইরকম এক মিথ্য। কল্পনার দ্বারা আমাদের নৈতিক ক্গীবন পরিচালিত হয় 

কেমন করিয়া? যে আদর্শ অন্ুরণ করিয়া আমর জীবনকে শুধু সুষ্ঠ 

ভাবে পরিচালন। করি, তাহাই নহে ; জীবনকে মহ পবিত্র ও উন্নত করিতে 

পরি, সেই নৈতিক আদর্শকে একেবারে অলীক কল্পনা বলিয়া উডাইয়! 

দেওয়। ঘার় কি? তাহা তো সম্ভব নহে। সেইজন্ত অনেকে বলেন যে, 

যেহেতু আমাদের দীবনকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়। যায় না, সেইহেতু 
জীবনের আদর্শকেও মিথ্য। বলিয়। কল্পন। করা যার শ।, ইহাকে আমরা 

ত্য বলিরা ত্বীকার করিতে বাধ্য । তাহার। আরশ বলেন যে, এই 

আদর্শকে যখন আমরা সত্য বলিয়। স্বীকার করিয়া লই, তখন ঈশ্বরের 

অস্তিত্ব আমর।' স্বীকার করিতে বাধ্য । কারণ ঈশ্বর বলিতে আমরা তো 

কোন্.অদভুত জিনিষ বুঝি না) ঈশ্বর বলিতে আমর! বুঝি মানব জীবনের 

সবোর্ভম আদশ-ধাহার মধ্যে আমাদের সকল আশা ভরস|, সকল আকাজ্জ। 

ও প্রার্থনা পুর্ধীভূত হইয়া জীবস্তরূপ গ্রহণ করিয়াছে। ঈশ্বর এই আদর্শের; 
প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই নহেম। অতএব আদশ সভ্য হইলে, ঈশ্বরের 

অস্তিত্ব সত্য হইতে বাধ্য । 

সমালোচন।__ এই যুক্তিও আমর! বিন ছিধায় গ্রহণ করিতে পারি না। 
কোন এক আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া! আমরা আমাদের জীবন পরিচালিত করিতেছি 
বলিয়াই যে সেই আদর্শের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীক।র করিতে হইবে-এমন কোন অর্থ 

নাই; উহা ভূল হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে । অতঃব আগে উহার 

বাস্তবিকত। প্রমাণ করিতে হইবে, তারপরে অন্যকথা। দ্বিতীয়তঃ এই ঘুক্তিতে 

নৈতিকতার" প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে; কিন্তু সকলেই হয়ত 

নৈতিক জীবনের এতাদৃশ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন না। যীশ্ুধৃষ্ট জগতে 

প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন ; কিন্কু তাহার কোটি কোটি শিষ্য কামানের 
১ 

৮, 
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গুলিতে এবং বোমার আগুনে তাহার সেই বাণী পুডাইয়! দিতেছেন ; অর্থাৎ 

তাহার! ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। অতএব তাহাদের নিকট এই 

প্রকার ঘুক্তির ষে বিশেষ কোন মূল্য থাকিতে পারে না--তাহ। বলাই বাহুল্য । 

নৈতিক জীবনের সত্যই যে বিশেষ কোন সার্থকতা আছে-_তাহার প্রমাণ কি ? 

[এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে আমর! উপরোক্ত টনিক যুক্তিকে মোটেই 

উপেক্ষা করিতেছি না , এবং উপেক্ষা করিতে পারিও না ! অধ্য।পক কানিংহামের 

মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমণ করিবার পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান ঘুক্তি, এবং 
আমরাও উহ! স্বীকার করি.। সেইজন্য আমর এখানে ইহা অগ্রাহা করিতেছি ন।; 

আমরা শুধু বলিতেছি থে ইহা প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার , অর্থাৎ ই্থা গ্রহণ করিবার 

আগে কয়েকটি কথা প্রমাণ করা দরকার । প্রথমতঃ প্রম[ণ করিতে ভ্ইবে থে 

আমর। উপরে যে ভগবৎ সত্তার কখা উল্লেখ করিয়াছি তাহা শুধু কাল্পনিক তথ্য 

নহে, বাস্তব সত্য । তুমি বা আমি আমাদের খুশীমত এই আদর্শ সষ্টি কবি নাই, 
তাই আমাদের খুশীমত ইহা বর্ঈনও করিতে পারি না। মোট কথা, আমাদিগকে 

প্রমাণ করিতে হইবে যে বাস্তব জগতে এবং মানব সমাজে সত্যই এমন কিছু আছে 

যাহার জন্য এই ভগবৎ-আদর্শ স্থ্টি করিতে আমরা বাধ্য , ইহ। আমাদের মনগডা 

কথা নহে । দ্বিতীয়তঃ, প্রমাণ করিতে হইবে যে আমর। উপরে যে নৈতিক 

আদর্শের কথ! বলিয়াছি, উহাও নিছক কবি কল্পন। নহে, উহাও কঠোর বাস্তব সত্য । 

ইহা আমার বা তোমার খেয়ালের উপর নির্ভর করে না; আমাদের মানব 

জীবনে এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যাহার প্রভাবে ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে 

আমরা! যেন বাধ্য । মোটকথা» প্রথমেই আমাদিগকে এই আদর্শের বাস্তবিকতা। 

প্রমাণ করিতে হইবে; প্রমাণ করিতে হইবে যে, আদর্শ (19991) হইলে? 

ইহা কাল্পনিক নহে, বাস্তব (28৪1) | তখনই আমরা কানিংহামের নৈতিক যুক্তিকে 

মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিব , কারণ তখন আমরা অনায়াসেই বলিতে পারিব 

যে যাহ কাল্পনিক তাহা অগ্রাহ্য করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহা বাস্তব 

তাহা অমান্য কর! যায় না; উহার প্রতি নতি স্বীকার করিতেই হইবে । এই 

প্রমাণের অপেক্ষায় আমর! এখানে শুধু ইহার সমালোচন। করিলাম ৷ পরে ইহার 

কথা আবার উতাপন করা হইবে; তখনই ইহার বাস্তবিকতা প্রমাণ করা 

হইবে। “আদর্শ তত্ব” দ্রষ্টব্য | ] 

৬, ৯000006 

সাধারণতঃ দেখা যায় যে অতীব্দ্রিয় বিষয়বস্তু আগোচন! করিবার জন্য আমর! 

ধর্মশান্ত্র বা মহাঁপুরুষের উপদেশ যাচঞ1 করি । সত্যই তো, সাধারণ মান্গষ আমরা 
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--ইব্রিয়াতীত জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই; অতএব সেই 

অধ্যাত্ম জগতের কথা আমরা সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিব কেমন করিয়া ? 

সেইজন্য আমরা সত্য্রষ্টা খষির নিকট যাই ; কারণ আমরা মনে করি যে তিনি এই 
অধ্যাত জগৎ সম্বন্ধে হয়ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ([06016107) লাভ করিয়াছেন; তাই 

আত্মা বা পরমাত্মা বিষয়ে তিনি যাহা বলেন তাহা আমরা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ 

করি। যুবক নরেন্দ্রনাথ অনেককেই জিজ্ঞাস৷ করিয়াছিলেন-_-আপনি কি ব্রহ্ম 

প্রত্যক্ষ করিয়াছেন £ সকলেই বলিলেন “ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করা যায় না; মানুষ 

সীমাবদ্ধ জীব, তাহার পক্ষে অসীম ও অনন্ত ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে ।” 

শেষে রামকুষ্জ পরমহংসদেবের নিকট গেলে তিনি বলিলেন “ব্রন্দ কেন প্রত্যক্ষ কর! 

যাইবে ন।? তুমি যেমন গাছের উপর ফুল দেখিতে পাইতেছ, আমিও তেমনি ব্রহ্ম 

প্রত্যক্ষ করিতেছি |” রামরুষ্দেৰ সত্যত্রষ্ট। ধধষি, অধাত্ম তত্ব সম্বন্ধে তিনি 

প্রতাক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন ; অতএব তান যাহ! বলিতে পারেন সাধারণ ম]নুষ 

তাহ! পারে নী । তাই অনেকে বলেন ঘে বু্গাজ্ঞান লাভ কবিতে হইলে ব্রহ্গজ্ঞানী 

খষিদের নিকট যাওয়। দরকার | বহু সাধনার ফলে তাহারা ঘাহা উপলব্ধি 
করিয়াছেন, উহার সত্যত। অস্বীকার কর। আমাদের পক্ষে সহঙ্গ নহে। 

সমালোচনা । প্রথমেই আমরা বলিতে চাই ঘে অতীন্দজিয়বার্গিণের 
()/5901০3) এই উপলব্ধি শুধু তাহাদের নিকটেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আমাদের নিকট 

প্রতাক্ষ প্রমাণ নতে। কারণ আমরা তো সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতেছি ন1, 
আমরা "তাহাদের কথ শ্রবণ করিতেছি মাত্র। অতএব কেহ যদি উহ। প্রামাণিক 

বলিয়া বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে আমাদের পক্ষে কিছু বলিবার থাকে না। 

দ্বিতীয়তঃ, অতীন্দ্রিষবাদিগণের এই উপলব্ধির মধ্যে অবগতি অপেক্ষ। অনুভূতির 

পরিমাণই বেশী। ভাবের আবেগে তাহার। এমনই অভিভূত হইয়! পড়েন যে 

তখন তাহাদের পক্ষে সম্যক্ জ্ঞানলাঁভ কর। সম্ভব নহে। ভাব আসিয়া সমস্ত মন 

অধিকার করিয়া বসিয়। থাকিলে জ্ঞান আসিবে কেমন করিয়া ? অতএব ভাবের 

অ(বেগে তাহার ষে ভগবৎ সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন উহার বাস্তবতায় বিশ্বান 

করা সকলের পক্ষে সহজ নহে । 

উপসংহার 

উপরে আমরা পাচ প্রকার যুক্তির কথ! আলে চনা করিলাম £ 0:097201981০91, 

00910991091) "61601051081, 2018] এবং 11909010709] 4১090106065, 

দেখিলাম কোন যুক্তির দ্বারাই মামরা সুনিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 
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করিতে পারিতেছি না। সেইজন্য ঈশ্বর যে সত্যই আছেন, ভাহ।৷ আমরা জোর 

করিয়া বলিতে পারি না, আর তিনি যে নাই, তাহাও আমরা জোর করিয়! বলিতে 

পারি না। এক কথায়, ঈশ্বর আছেন কি নাই, তাহা আমরা যুক্তির দ্বারা 

প্রমাণ করিতে পারি না। তাই বৈষুবের বলেন “বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে 

বহুদূর 1 তবে তর্কের দ্বারা আমর। যে কোনপ্রক:র সাহায্য পাই না--তাহাও 

ঠিক নহে। তর্ক করিয়! আমর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি না বটে, 

তবে কেহ যদি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে সত্যই ঈ£ব আছেন, তাহা হইলে 

তর্কের দ্বারা তাভার। এই বিশ্বাস তিনি সদ করিতে পারেন। তাই স্বপ্রসিদ্ধ 

পণ্ডিত [0625 বলেন “11010995008 0300. 51505 85 01685 70 

00:5481:0 17) 1005019080100 ০06 001 9910 11) 030. অর্থাৎ আমরা প্রথমে 

বিশ্বাস করি যে ঈশ্বব আছেন, তারপরে এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে যুক্তির অবতাবণা 
করি। এক কথায়, বিশ্বাস করি বলিয়। যুক্তি প্রয়োগ করি; যুক্তি প্রযোগের 

ফলে বিশ্বাস করি না। 

ভুভ্ভীম্র জপ্রগজ 

ঈশ্বরের স্বরূপ 

(৪60: ০01 00৫) 

প্রথমে আমব। অনেকখরবাদের (70015076157) ) কথ। আলোচনা করিতে 

চাই। এই মতান্তসারে ঈশ্বর “এক এবং অদ্বিতীয়" নহেন ; ঈশ্বর অনেক । ব্রঙ্গ। 

বিষ মহেশ্বর, ইন্দ্র যম বরুণ-__ছুগ। লক্ষ্মী সরম্তী--এইরূপ বহু দেবদেবী আছেন । 
কেহ আকাশের দেবতা, কেহ পাতালের দেবতা, কেহ বা জলের দেবত| ; 
প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অধিকার-স্থল আছে । প্রাকৃতিক জগতে যেখানেই শক্তি ব৷ 

গতির প্রক।শ দেখ। যায়, সেখানেই মানুষ কোন না কোন দেবতার অস্তিত্ব কল্পন! 

করিয়াছে ; সুর্যের মধ্যে, চন্দ্রের মধে/, বন্যার মধ্যে, বজের মধ্যে-নদীতে পর্বতে 

সমুদ্রে-_সধত্র কোন এক দেবত। অধিষ্ঠিত আছেন; তিনিই উহার শক্তির আধার । 
বলা বাহুল্য, এইপ্রকার বহু দেবতায় মানুষের মন তৃপ্ঠ হইতে পারে না। জ্ঞান 

বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝিতে পারে যে পৃথিবীর কোন বস্তই স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন 

নহে) প্রত্যেক বস্তর সহিত অপর বস্তুর এক ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিগ্ভমান। অ্তু্য 

চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রস্ৃতি প্রত্যেকটি পদার্থ পৃথক হইলেও উহাদের মধ্যে এক অন্ভুত 
শঙ্খলা-স্তত্র বিরাজ করিতেছে ; নদী-ও পর্বত, বন্যা ও বর্ষা, আকাশ ও সমুদ্র 
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প্রতোকেই পরম্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছে । এক কথায়, সমস্ত বিশ্ব- 

্রন্ধাণ্ড এক অবিচ্ছিন্নস্থত্রে আবদ্ধ আছে। এমতাবস্থায় দেবতাসমূহের মধ্যেই ব 

এক্য থাকিবে না কেন? বজ্র ও বর্যার মধে) ঘদ্দি প্রকাস্থত্র থাকে তাহা হইলে 
উহাদের অধিষ্ঠিত দেবতার মধ্যেও এক্য থাকিতে বাধ্য । তাই বিশবত্রন্ধাণ্ডে এঁক্য 

দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেবতার মধ্যেও মানুষ এঁক্যের সন্ধান করিতে থাকে; 
কলে বহু দেবতা লইয়! আমরা আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না; আমর। এমন এক 

দেবতার সন্ধানে ব্যাপৃত হই যাহাকে আমরা একমাত্র দেবতা বা সর্বশ্রেক্ট দেবত৷ 

বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনিই সকল দেবতার দেবতা , তিনি শুধু আকাশের 

বা! বাতাসের অধীশর নহেন) তিনি জগদীশবর-_-এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের তিনিই 

একমাত্র অধিপতি । এইভাবে অনেকশ্বরবা? হইতে আমর। একেশ্বরবাদের দিকে 

অগ্রসর হইতে থাকি | কিন্ত ইহাদের অন্তবত্তী একটি মতবাদ আছে , উহার নাম 

দ্বিঈপ্বরবাদ। এই মতান্থসারে ঈশ্বর “এক” নহেন; দুইজন ঈশ্বর আছেন । প্রথমে 

এই মতবাদটি ব্যাখ্যা করা যাউক , তারপরে, একেশরবাদ ব্যাখা! কর। যাইবে । 

দ্বি-উঈশ্বরবাদ (10141055189 ) 

দ্বিঈশ্বরবাদিগণ বলেন দে পৃথিবীতে দুইজন ঈশ্বর আছেন; একজন 

ডাল আর একজন মন্দ, একজন ইষ্ট করেন আর একজন অনিষ্ট করেন। 

যিনি ইষ্ট করেন তিনি মঙ্গলময় বিধাতা; তিনি ম্বভাবতঃই চেষ্ট। করেন 

যাহাতে সব জিনিমই ভাল হয় এবং সুন্দর হয়। তিনি একাকী থাকিলে 

হয়ত তাহাই হইত; সমস্ত দোৌষ-ক্রুটি পরিহার করিয়া তিনি এক সর্বাঙ্গ 

সুন্দর পূথিবী স্ষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্ত তিনি একাকী নহেন ; তাহার 

সন্দে আর এক প্রতিদ্বন্বী বিধাতা আছেন-াহার সহিত তাহাকে সর্বদাই 

সংগ্রাম করিতে হইতেছে । এই প্রতিদ্বন্দী বিধাতাকে আমরা অমঙ্গলমর 

বিধাতা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। মঙ্গলময়ের সকল কার্ষে বাধ 

দেওয়া এবং বিদ্বু উৎপাদন করাই তাহার কাজ। তাহার এই প্রতিদ্বন্বিতার 

ফলে পৃথিবীর কোন জিনিষই স্বাঙ্গন্ন্দর হইতে পারিতেছে না; কোন না 
কোন দোষ-ত্রুটি রহিয়। যাইতেছে | 

ইহাই দ্বিঈশ্বরবাদিগণের মত। তাহারা বলেন ছুইরকম ঈশ্বরের অস্তিত্ব 

স্বীকার না করিলে পৃথিবীতে অন্যায় অবিচার এবং দোষ-ত্রটির কোন সন্থোষ- 

জনক ব্যাখ্যা দেওয়৷ যাঁয় না। কথাটি ভাল করিয়া বঝান যাউক | পৃথিবীতে 
ধে বহু দোষ ও ভ্রটি আছে--তাহাঁ কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। 



২২ দর্শন প্রসঙ্গ 

কিন্ত এত যে দোষ ক্রটি, তাভা আসিল কোথা হইতে? এত যে অন্যায় 

অবিচার, তাহার জন্য দায়ী কে? ইহার উত্তর সহজ। যদি আমরা বলি 

ঘে ছুনিয়ায় একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন, দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নাই, তাহা 

হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে এই “এক এবং অদ্বিতীয়” পরমেশ্বরই সব 

দোষ-ত্রটির জন্য দায়ী; যিনি পৃথিবী স্থষ্টি করিয়াছেন তিনিই ইহার দৌষ- 

ত্রুটিও সঙ্গে সঙ্গে হট্টি করিয়াছেন । এক্ষেত্রে ঈশ্বর “এক” বটে, কিন্তু সেই 

একক ঈশ্বর সম্পূর্ণ মঙ্গলময় বলা যায় না; তিনি অমঙ্গলের জন্যও 
সম্পূর্ণ দারী। 

তখন সাধারণতঃই প্রশ্ন উঠে, এইপ্রকার দোষ-ত্রটিবহুল অপূর্ণ ঈশ্বরকে 

পূজা ও শ্রদ্ধা করা যায় কি? আমরা জানি যে তিনি শুধু মঙ্গলময় নহেন, 
অমঙ্গলময়ও বটেন ; তৎসত্বেও তাহ।কে ভক্তি করিতে পার! যায় কি? জানিয় 

শুনিয়াও কি কেহ এই প্রকার অমঙ্গলমর বিধাতাকে পুজা করিতে পারেন? 

তাহা হইলে দেখ যাইতেছে যে একেশ্বরবাদ স্বীকার করিলে আমাদের মনে 

ধর্মভাবের উদ্রেক হওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য অনেকে বলেন যে যদি 

দ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার কর| থাম তাহা হলে আমরা ঈশ্বরের 

মহত্ব বজায় রাখিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভাবের সার্থকতাও প্রমাণ 

করিতে পারি। কারণ, তখন এই দ্বিতীয় ঈশ্বরের উপর জাগতিক অপূর্ণতার 
সকল দায়িত্ব আরোপ করিয়া আমর! আমাদের ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ মঙ্জলময় 
বলিয়া কল্পনা করিতে পারি। তখন আমর| বলিতে পারি যে ঈশ্বর সত্যই 

কল্যাণময়।) তিনি সবদাই কল্যাণকাধে ব্যাপূত আচ্ছেন।; কিন্ত এক 

প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে বলিয়া তাহার শষ্টি সবাঙ্গ- 

স্ন্দর হইতে পারিতেছে নাঁ। ইহার জন্য ঈশ্বরের কোন দোষ নাই) 

তিনি মহৎ, তিনি পূর্ণ, তিনি পবিভ্র। অতএব তাহাকে আমর| সবাস্থ:- 

করণে শ্রদ্ধ।৷ ও পূজা! করিতে পারি । 

সমালোচন। 

এইভাবে দ্বিতীয় ঈশ্বরেব অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরের মহত্ব বজায় 

রাখা যায় বটে, কিন্তু তাহাকে খুবই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা হয়। 

সীষাবদ্ধ, কারণ তিনি আর তখন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর নহেন; আর 

একজন লশ্বরের জন্য তাহাকে স্থান করিয়া দিতে হইয়াছে; পরিণামে তিনি 

পরিবেষ্টিত ও সীমায়িত তইয়! পড়িয়াছেন। এক কথায়, তখন আর তাহাকে 
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অনন্ত ও অসীম বলা যায় না; তিনিও আমাদের ন্যায় ক্ষুত্র ও সসীম। শ্ধু 

তাহাই নভে; তাহার শক্তিও মানুষের শক্তির ন্যায় সীমায়িত হইয়। পড়ে । 

সেইজন্যই তো তিনি তাহার প্রতিদ্ন্বীকে পরাভূত করিতে পারেন না, বর“ 
পগ্রতিদন্্বীর দ্বারাই তিনি পরাভৃত হইয়! পড়েন, ফলে তাহার স্ষ্টিতে বহু 

ত্রুটি বিচ্যুতি রহিয়! যায় । ইহা! হইতে স্পষ্ট বুঝা যইতেছে যাহার সহিত তাহাকে 

নিরস্তর সংগ্রাম করিতে হইতেছে, তাহার সহিত তিনি পারিয়া উঠিতেছেন 

ন।; অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান নহেন; তাহার শক্তি সীমায়িত ও পরিমিত । 

এখন আমরা লিজ্ঞ/স। করি--এই'প্রকাব পরিমিত শক্তিসম্প্ন্ন, সংকীর্ণ ও 

সসীম ভগবানকে মানুষ পূজা করিতে যাইব কেন? উত্তরে দ্বি-ঈগ্বরবাদিগণ 

বলেন, কেনই ব| পুজা করিব না? যে ঈশ্বর সবদাই আমাদের মঙ্গল 
কামন। করেন, সকলেরই তাভাকে পূজ। করা উচিত। '্রতুাত্বরে আমরা 

বলি--যতই তিনি মঙ্গল কামনা করুন ন। কেন, অমঙ্গলকে জয় করিবার 

ক্ষমত! তাহার নাই । তিনি ক্ষুদ্ু, তিনি ছুবল, তিনি সসীম। কিন্তু মানুষের 

মন সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চায় ন।, মে চায় তাহার ঈশ্বরকে 

অসীম ও অনন্তরূপে উপলব্ধি করিতে, নতুবা তাহার মন তৃপ্ত হয না। 

তাহার ঈশ্বর হইবেন সরজ্ঞ এ সর্বশক্তিমান, এক এবং অদিতীয়, সেক্ষেত্রে 

কোন প্রতিদন্দী শক্তির অস্তিত্ব সম্ভব নহে। এমতাবস্থায় একেশ্বরবাদ গ্রহণ 

কর। ছ[ড। আর উপায় নাই । 

রর এরকেশ্বরবাদ (71018000515 ) 

পাশ্চাত্যদর্শনে একেশখরবাধ তিন প্রকার রূপ গ্রতণ করিয়াছে; যথা 

(01001610159] 1৬1010061)619]0) £৬০৪0৪০0% 1৬0100161)6157) এবং (501001616 

1৬1০000)61510, আমর একে একে ইহাদেব কথা আলোচনা করিব । 

1. 0০075018101281 1৬1070101)519]) : (106187 ) 

ইতকে সাধারণতঃ [08150 নামে অভিভচিত কর। ভয় । এই মতান্তসারে 

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি অনাদিকাল হইতে একাকী বিরাজ 

করিতেছিলেন, তখন আর কিছুই ছিল না। একদিন ভঠাৎ তাহার ইচ্ছ। 

ভইল তিনি বিশ্সংসার সষষ্টি করেন; তথন তাহার উচ্ছ। তইতেই (০৪ 

০£ 2500115 ) এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের শষ্টি তইল। অতএব তিনিই ভার আদি 

কারণ € [175 ০8096 )| | 
বসি 

স্ষ্টিরি পরে ঈশ্বর আবার আত্মসমাহিত হইয়া পদ্ডিলেন; অর্থাৎ বিশ 



২৪ ভগবৎ-্তত্ব 

সংসারের কাধ্যকলাপে তাহার আর কোন সম্পর্ক থাকিল না; তিনি নিজেকে 

দূরে অপহৃত করিয়া লইলেন। ফলে স্থির পূর্বে তিনি যেমন একাকী ছিলেন 
আবার সেইরূপ একক হইয়া পড়িলেন। অবশ্য এখন তাহার বাহিরে এক 
বিশ্ব সংমার রহিয়া গেল বটে, কিন্তু উহার সহিত তাহার কার্যত; কোনই 

সঙ্গদ্ধ থাকিল না, তিনি আগে যেমন ছিলেন এখনও ঠিক সেই রকমই 
রভিনা গেলেন-_নিজ্জন, নিঃসঙ্গ, একাকী । 

তখন বিশ্বনংসারের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিল না বটে, কিন্থ তাহাতে 

বিশ্বনংসারেব বিশেষ কোন ক্ষতি হইল ন।) উনার কার্ধকলাপ আগের মতই 

হুষ্ঠভাবে চলিতে লাগিল |. কারণ, ঈশ্বর যখন ভুনিয়! স্ষ্টি করিয়াছিলেন তগন 

তিনি শুধু ছুনিয়া ৮8 করিয়া ক্ষান্থ হন নাই, ইহাকে পরিচালিত করিবার ভন্য 

যথাধথ নিয়মাবলী 'প্রবতিত করিয়াছিলেন । তাই ঈশ্বর বখন দুরে সরিয়। গেলেন 
তন তীঙ্গাব এ্রবদ্তিত শিযমগ্ুলির দ্বারা ভগতের কাণাবলী পরিচালিত হইতে 
লাগিল, কলে কোথাও কোনরূপ বিশৃঙ্খল| ঘটিতে পারিল না। তাই দেখি, শর্ষ 

চন্দ গ্রহ নক্ষত্র প্রতি প্রত্যেক জিনিষ .এখন এই ছুলজ্ঘয 'গরারুতভিক নিম 

অন্সারে নিজ নিজ কাষ সম্পাদন করির। চলিয়ছে : কোন ক্ষেত্রেই এখন আব 

প্রতাক্ষভাবে ঈশ্ববকে কিছ করিতে হইতেছে না। সেইছন্ব এখন আর ঈশ্বরকে 

'শমগ্রহণের” কারণ খলা যায না; এখন ইহার কারণ কষ এবং চন্দ, অর্গাং 

অধচন্দই এখন "গ্রহণ? কটি করে, ঈশ্ববের কোন হাত নাই । কিন্তু এগাতন 

একটি কথা আছে, চন্্রস্ধ “গণ” হুট্টি করে বটে, কিন্তু চন্দস্য সৃষ্টি করিল 
কেঁ? পূর্বেই বশিয়াি,, ঈপ্বরই সব স্ঙ্টি করিয়াছেন, অতএব চন্য ও 
ঈশ্বরেরই হষ্টি। এবং থে নিয়ম অন্চসারে ইহারা “গ্রহণ” শাষ্টি করে সেই 
নিখমেরও হষ্িকত্ব। ঈশ্বর | সেইজন্য ঈখবরকে বলা হয় গ্রহণের আদি 
করণ ( ৮050 ০8056), আর শৃর্ধ চন্দ্রকে বল! হয় বর্তমান কাবণ বা গৌণ কারণ 
(98002081 €0281156) | 

তাহা হঠলে দেখা যাইতেছে যে ৮ করিবার পরে ঈশ্বর আব 
এঠ বিশ্বজগতের কোন কাধে হস্তক্ষেপ করেন না, বস্তৃতঃ হস্তক্ষেপ করিবার 
প্রয়োজনই হয় না । কিন্তু যদি কখন প্রয়োজন হয় তবে ততক্ষণ।ৎ তাহার সাহাধ্য 

পাওয়া যাইবে । কোথাও কোন ক্রটি বিচ্যুতি ঘটিলে তিনি অবিলম্বে হস্তক্ষেপ 
করেন এবং উহার প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়। সংসারকে আবার নিট 
পন্থায় পরিচালিত করেন। গীতার ভাষায় বলা যায “যদা দা হি ধর্মন্য 
গ্লানিবতি ভারত, অক্থ্যানমধ্মন্ত তদাত্মনং স্জজাম্যহং” | যদি কোন সাধু কার্য 



দর্শন প্রসঙ্গ ২৫ 

বা সাধুজনকে রক্ষা করিবার কখন প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কিছুক্ষণের জন্য 

প্রাকৃতিক নিয়মকেও তিনি প্রত্যাহার করিতে পারেন; তাই শুনি জলের উপর 

দিয়া যীশু ইটিয়া গিয়াছিলেন এবং সিংহের মুখে পড়িয়াও প্রহ্লাদের কোন বিপদ 

হয় নাই। এইসব ঘটনাকে আমর' সাধারণতঃ অলৌকিক ঘটনা ( 217016) 

বলিয়া বর্ণনা করি। প্রাকৃতিক নিয়ম অন্সারে ইহা সম্ভব নহে; ঈশ্বরের 

হস্তক্ষেপেই এইরূপ ঘটিয়। থাকে । 

এইপ্ধপ অসাধারণ উপলক্ষ ব্যতীত ঈশ্বরের সহিত বিশ্বজগতের এখন আর 

কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই , তিনি নিক্ধেকে জগৎ হইতে দূরে অপসারিত করিয়া 

রাখিয়াছেন। পারিভাষিক সংজ্ঞার ইহাকে অতিবর্তন (0210502006006) 

বলে। অতিবন, কারণ এ ক্ষেত্রে ঈশ্বর বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া একেবারে 

ইহার বাহিরে বর্তমান থাকেন, ইহার ভিতরে থাকেন না। অতিবর্তনের 

বিপরীত মবস্থাব নাম অন্থবর্তন ( [10108176006 ) , সে ক্ষেত্রে বিশ্বেব বাহিরে 

তিনি বিদ্কমান থাকেন ন|, তিনি থাকেন বিশ্বের অভ্যন্তরে । তাই তখন 

ঈশ্বরকে বল। হয় বিশ্বাগুগ ([792091267:0), অর্থাৎ বিখের অন্তর্গত । আর যগন 

তিনি বিশ্বের বাহিরে থাকেন তখন তাহাকে বলা হয় বিশ্বাতিগ | [96159 মতে 

ঈশ্বর বিশাতিগ | 

সমালোচন। 

[38150 মতে বল। হইতেছে যে আদিতে শুধু ঈশ্বর ছিলেন, বিশ্বজগৎ ছিল 

ন|। পরে এক শুভ মুহৃতে তিনি এই ধিশ্বজগৎ চি করিলেন। এখন আমরা 

ভিজ্ঞ।স। করি, তিনি তো একাকী ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ এই বিশ্বজগৎ কষ্ট 
করিতে গেলেন কেন? তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে ধখন তিনি একাকী 

ছিলেন তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন না? তাহার মধ্যে অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই কি 

তিনি বিশ্বসংসার স্ষ্টি করিয়া নিজের পুর্ণত। সাধন করিলেন ? তাই ঘি হয়, তবে 

তিনি আরও আগে হহি করিলেন না কেন? বলা বাহুল্য, এইরকম কোন 

প্রশ্নেরই সমুচিত উত্তব পার! যাইবে ন|। 

দ্বিতীয়তঃ, স্ষ্র পরে যখন তিনি নিজেকে বিশ্বগৎ হইতে দূরে সরাইয়া 

লইলেন তখন তাহার অবস্থাকি হুইল? [08190 মতে তখন তো সমস্ত কাধ 

বঙমান কারণ ব। গৌণ কারণের দ্বারা সম্পন্ন হইতে লাগিল; তাহা হইলে আদি 

কারণ অর্থৎ ঈশ্বরের কি কাক্ত রহিল? শেক্স্পিয়ারের ভাষায় বলিতে হর 
“715 9০001920100 15 00062 5016” | তিনি কি তখন নিশ্চল নিষর্দা হইয়। 



২ ভগবংস্তত্ব 

নিদ্রামগ্ হইলেন? কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইরকম কথা কি প্রযোজ্য? তাই 

কেহ হয়ত উত্তর দিবেন, ভগবানের সম্বন্ধে এরকম কথা বলিবার কোন কারণ 

নাই 7; তিনি আবার নিদ্রামগ্ন হইবেন কেন? একি কথা? হ্ৃট্টির পরে তিনি 

বিশ্রাম গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু সর্বদাই সজাগ থাকেন; তাই বিশ্বজগতের কার্ষ- 

কলাপে যখনই কোন ক্ররটি-বিচ্যুতি ঘটে তখনই তিনি হস্তক্ষেপ করেন এবং যথাযথ, 
ব্যবস্থা! অবলম্বন করিয়া উহার প্রতিকার সাধন করেন। এমতবস্থায় তাহাকে 

নিদ্রামগ্ন বলা যাইতে পারে কি? উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি-__-এইপ্রকার 

বারংবার হস্তক্ষেপের 'প্রয়োজনই ব! হয় কেন? তিনি কি প্রথম হইতেই একটি 
ক্রটি-ব্চ্যিতিহীন পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব স্থষ্টি করিতে পারিতেন না ? তাহা হইলে স্বীকার 

করিতে হইবে যে, যিনি স্ষ্টি করিয়াছেন, তিনি নিজে পূর্ণ এবং সর্বশক্তিমান 
নহেন) তাই তাহার কষ্ট বি অপূর্ণ এবং ভ্রটিবহুল। 

তৃতীয়ত, স্ষ্টির পরে ঈশ্বর বিশ্বজগতের সভিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া 
দরে অবস্থান করেন, ইহাই যদি ঠিক হয় তবে বলিতে হইবে যে ঈশ্বর 

বিপ্জগতের দ্বার। সীমায়িত হয়! পড়েন; এমতাবস্থায় তাহাকে অসীম ও 

'অণন্ত ([000166) বলিষ! বর্ণনা করা যাঁয় না । এক্ষেত্রে তিনি সপীম_-একদিকে 

আছেন ঈগব স্বয়ং আর একদিকে আছে তাহার হষ্ট বিশ্বজগৎ, ছুই ই স্বতন্ব ও 

স্বাধীন । সেইজন্য এই মতবাদকে আমবা 00759161009] 1৫000056150 

বলিয়াছি । 2৬017000615], কারণ, এক্ষেত্রে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীষ, 

সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ দাই | কিন্তু তাহার পাশে আর একটি জিনিষ আছে-- 

খাতা ঈশ্বরের দ্বারা কষ্ট হইয়াও বস্তুতঃ ঈশ্বরকেই আবার লীমায়িত করিঘ! 

ফেলিয়াছে। এইভাবে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের ন্যায় উহারও স্বাধীন সত্তা স্বীকার 

করা হইতেছে । বলা বাহুল্য, ঈশ্ররকে এইভাবে সীমাপ্নিত করিয়া দেখিতে 

আমাদের মন চায় না। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে চাই অসীম অনন্তরূপে । 

পরবর্তী মতবাদে আমরা ঠিক তাহাই পাই । 

(1) /08050০৮ 11028081851817, (02065578127) 

ইহাকে সাধারণতঃ 19176561957 নামে অভিহিত কর! হয় | [8 মানে 211, 

আর ৪০৩ মানে 0০3 অতএব [১8106196150 মানে 81] 15 0০4৮ অর্থাৎ 

সবই ঈশ্বর ব| ঈশ্বরই সব। ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নাই । কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত 

যদি কিছুই না থাকে, তাহ! হুইলে বিশ্বজগতের কি অবস্থা হয়? প্রধানত এই 

প্রসঙ্গ লইয়াই ঢ97)01)615গ এবং [06182-এর পার্থক্য | [068979 বলেন যে 



ঈশ্বরের স্বরূপ ২৭ 

এই বিশ্বজগৎ হৃষ্টি করিয়াছেন স্বয়ং ঈশ্বর, তিনিই ইহার অআ্টা। কিন্ত 

[১9101361579 তাহা মোটেই স্বীকার করেন না; এই মতাচুসারে, ঈশ্বরের পক্ষে 

স্ষ্টি করা মোটেই সম্ভব নহে। কারণ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন?) ইহা বলিলেই 

বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বরের জীবনে এমন এক মুহৃত ছিল যখন তিনি জগৎ সৃষ্টি 
করেন নাই; তখন তিনি শুধু একাকী ছিলেন, জগৎ ছিল না। কিন 

7910086150) মতে ইহা সম্ভব নভে । 91701361570 বলেন যে ঈশ্বর লইয়াই 

জগৎ, এবং জগৎ লইয়াই ঈশ্বর ; ইভাদিগকে এক মৃহৃতও বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা 

যায় নাঁ। যেমন সমুদ্র ও জলবিদ্ধ , আমরা কি এমন কোন মুক্ত কল্পনা করিতে 
পারি ষখন শুধু সমুদ্র আছে, কিন্তু জলবিগ্গ নাই ; অথবা শুধু জলবিষ্ব আছে অথচ 

সমুদ্র নাই? সেইরূপ, আমরা এমন কোন মূহর্ত কল্পন| করিতে পারি না যখন 

শুধু ঈশ্বব আছেন অথচ জগত নাই । অতএব 16192) যে সষ্টির কথ! বলেন 

তাহা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নহে । দ্বিতীষতঃ, হষ্ট্ির পবে জগত্তের যে স্বত্ব 

সভার কথ! 19192 কল্পন। করেন ভাভা আরও গ্রহণযে।গ্য নহে | 70910006157) 

মতে “ঈশাবাস্যমিদং সবং যতকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ», অর্থাৎ জগতে যাহ। কিছু 

আছে সমন্তই ঈশ্বরের দ্বার পরিব্যাপ্ত। এই জগৎ হইতে যদি ঈশ্বরকে পৃথক 

কবিয়া ফেলা হয়, তাহ। হইলে জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। 

সমুদ্রের মধ্যেই তরঙ্গ অবস্থিত এবং তরঙ্গের মধ্যেই সমুদ্র পরিব্যাপ্তি। 

এমতাবস্থাব, তরঙ্গগুলিকে কি আমরা সমুদ্র হইতে পুথক করিয়। বিছিশ্ 

করিতে পারি মোটেই না। সদুদ্র ব্যতীত তরর্গের অস্তিত্ব যেদশ 
সম্ভব নহে, সেইরূপ ঈশর ব্যতীত বিশ্বেরও স্বত্ন সন্থ। সম্ভব নহে |... ভৃতীয়তঃ, 

[981577 শুধু বিশ্বেরই স্বতন্ব সন্থা গ্রচার করেন, তাহা নভে, ঈশ্বরেরও 

্বতন্ন সততায় বিশ্বাস করেন। এই মতান্তসারে ঈগ্রর বিশ্বাতিগ, তিনি 

বিশ্ব হইতে দূরে স্বতন্্রভাবে অবস্থান করবেন (81030500050) কিন্ছু 

78776076190 মতে ঈশ্বর মোটেই*বিশ্বাতিগ নহেন; তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বা্গগ। 

তিনি বিশ্বের মধ্যেই অবস্থিত আছেন ([20913676) | বিশের বাতিরে ঈশ্বর 

নাই, আর ঈশ্বত্রের বাভিরে কিছুই নাউ । পমস্ত বিশ-ররহ্ধাণ্ড পরিব্য।পু 

করিয়া ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন ; তিনিই বিশ্ব এবং বিশ্বই তিনি | 

সমালোচনা 

ঢ913076151) মতে সবই ঈশ্বর; ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুক্ট নাই, অতএব 

বিশ্বজগতেরও কোন স্বতন্ত্র সত! নাই | তাহা হইলে ত্বর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমহ্িত 



২৮ দর্শন প্রসঙ্গ 

এই যে বিশ্বজগৎ আমর! 'প্রতিমুহ্র্তে প্রত্যক্ষ করিতেছি, উহা! কি একেবারে 

মিথ্যা এবং অবাস্তব? উহার কি কোনই অস্তিত্ব নাই ? [8006192) 

তাহাই বলেন, এই মতান্সসারে জগতের সত্যই কোন অস্তিত্ব নাই; 

জগৎ একেবারে মিথ্যা মায়া । আমরা ইহাকে সত্য বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু 

উহা আমাদের মনের ভূল মাত্র। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই থে 

7800)61510 যাভাই বলুন না কেন, আমরা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে 

একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বুঝি যে 
স্তর্স চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থ কগের বাস্তব পদার্থ, ইহাদিগকে একেবারে 

মিথ্যা বা মায়া বলিয়! উাইয়। দেওয়। সহজ নহে এবং সঙ্গতও নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার ফলে শ্খধু যে স্্য চন্দ্র মিথ্য। 
হইয়া যায়, তাত] শতে , সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অস্তিত্বও অবলুপ্প হইয়া যায। ঈশ্বর 
বাতীত যদি কিছুই না থাকে. তাহ ভইলে মানুষই বা থাকে কি করিয়। ? 

তাহারও স্বতন্থ সন্ত! অবলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু মানুষের স্বাতন্থ্য অবলুপ্র 

হইলে পৃথিবী তইতে নৈতিকতাও অবলুপ্র হইযা যায। কারণ, নৈতিক জীবন 

শুধু তাহার পক্ষে সম্ভব যাহার আত্ম স্বাতন্ধ্য আছে , কিন্তু মাগষ ব্যতীত আর 

কাহার ছীবনে এই আত্মস্বাতন্ত্া সম্ভব ? মান্গবই শ্রধু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে 

পারে, সেই কেবল বিচার-বিবেচনা-পূর্বক কা করিয়া থাকে । তাই সে তাহাব 

ক।'ধের জন্য দায়ী, এবং দায়ী বলিয়াই তাহার কাজ সম্বন্ধে গ্তায় অন্যায়ের প্রশ্ন 

তুলিয়া আমর তাহাকে নৈতিকভাবে বিচার করিতে পারি । এক কথায়, আত্ম- 

কতৃত্ব আচে বলিয়াই আমাদেন নৈঙিক দায়িত্ব আছে , নতুবা আমাদের জীবনে 

নৈতিকতা সম্ভব হইত না। তাই আমরা বলিয়াছি যে মাম্ষের আত্ম-্থাতস্্য 

লুপ্ঠ হইর। গেলে পৃথিবী হইদিত-নৈতিকতাও লুপ্ত হইয়া যাইবে । শুধু নীতিজ্ঞান 
নহে, মাঠধের ধর্মজঞান্ও লুগ্ধ হইয়া যাইবে । কারণ ধর্মভাবেব মূলে আছে 

মান্ুষেব ম্বাতন্ত্র বোধ । মানুষ ঈশ্বর হইতে স্বতন্র, তাই তে। যান্ষ ঈশ্বরের 

পৃজ্া করে , কিন্তু মান্ষের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ন৷ থাকিলে, কে কাহাকে পুজা 

করিবে % এক কথাষ, ধর্মভাবের জন্য দ্বৈতবোধের প্রয়োজন; একদিকে আছেন 

ঈশ্বর__তাহ|র বিশাল অসীমত্ব লইয়া, আর একদিকে আছে মানুষ তাহার সসীম 

ক্ষুদত্ব লইয়া । যখন মানুষ তাহ|র এই ক্ষদ্রত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই সে 

ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে । কিন্তু 28003619]॥ বলেন মান্তষের কোন 

স্বতন্ত্র সন্ত! নাই: সবই ঈশ্বরের ; তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি ঈশ্বরের 

পৃজ্জা করিবার জন্ত তখন থাকিল কে? কে তখন ঈশ্বররকে পূজ| করিতে 



ঈশ্বরের স্বরূপ ২৯ 

যাইবে? তাই আমরা বলিয়াছি যে 090015617) মতে ধশ্নবোধ ও নীতিবোধ 

কিছুই সম্ভব নহে, সমস্তই মিথ্যা, সমস্তই মায়।। কিন্তু চ90006190) বাহ|ই 

বলুন না কেন, মাঙুষের এই নীতিবোধ ও ধূর্বোধকে আমর। একেবারে উড়াইয়। 

দিতে পারি না। যাহা মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব 

বলিয়া বর্জন কর। সহজ নহে, সম্ভবও নহে । 

তৃতীয়ত:, 0800)6150% মত|নুনারে মানুষের কোন স্বাতন্ত্য নাই, বিশ্বজগতের 

কোন অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে আমর! জিজ্ঞস। করি ঈশ্বরের মণ্যে রহিল 

কি? কোথ।ও কোন জীব নাই, মানুষ নাই, স্র্য চন্দ্র গ্রভ নক্ষত্র কোথাও কিছু 

নই, সবই অলীক, সবই মায়া। এমতাবস্থায় ঈশ্বররকে “মহা শূন্য” বলিয়। ব্যাথ্য! 

কর! ছাড়! আর গতি কি? তিনিই একমাত্র সত্য পদ[থ বটে, কিন্ত তাহার মধ্যে 

কোনই বিষয়বস্ত নাই, তিনি একক, তিনি শূন্য । বহুত্ব বর্জন করিয়। এই যে একক, 

এই যে মহাশৃন্ত।, ইহার কি কোন সার্থকতা আছে ? তাই 65130076150 

সম্বন্ধো [)1. 9061)69 বলেন 41615 219505061000109050152) 11) 0১৩ 

56155601086 2 09125 00০ 00106 10 80908061018 [0] 00০ 190159১2100 

1[6998105 16 85 00179060005 21] 16211 05 1656] 306 91719 

৮/10)01016 01019110, 002 0196 80216 10170 01920091055 15 এ) 00163] 

80030800102. অতএব আমাদিগকে এখন 007001566 )৬৫01700106157) সন্থস্থে 

চিন্তা করিতে হইবে। এক্ষেত্রেও ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; তবে তিনি এন্ঠ 

নে, তিনি পূর্ণ; তাহার মধ্যে বিশ্ব ব্র্থাণ্ড, চেতন অচেতন, সমন্ত পদার্থ ই 

বিদ্যমান রহিয়াছে । বহুত্কে বজন করির| তিনি তাহার একড ল[ভ করেন নাই । 

বহুত্বের মধেট আন্মগ্রকাশ করিষাই তিনি তাহার একত্ব ব্জাঁ পাখধিবাছেন | 

আই ইহাকে 0900156 2%0000)6152) বলে । এখন এই মতবাদ ব্যাখ্য। 

করা যাইবে । 

(011) 0০970760 11018081518 17 : (19811516106 2820 ) 

ইহার সাপার়ূণ নাম 01)6157); এবং ইহাই পাশ্চাত্য জগতে সন্কোষ- 

জনক ব্যাখ্য। বলিয়া গৃহীত হয়। এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে- ইহাতে 

[0619 এবং 8190761970১ উভয মতবাদেরই সমন্বয় সাধন কর! হইয়াছে । 

[)615;) বলেন যে ঈশ্বর বিশ্বাতিগ, অর্থাৎ বিশ্বকে অভিব্ডন করিয়। 

বিশ্বের বাহিরে তিনি বর্তমান আছেন । আর 79130076187) বলেন বে ঈশ্বর 

বিশ্বান্ছগ, বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়। বিশ্বের অভ্যন্তরেই তিনি ক্ছ্যমীন আছেন । 



৩৩ ভগবৎ-ভ্ুত্ 

বল! বাহুল্য ছুইটিই চরম মতবাদ) সেইজন্ত দুইটিকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া 
গ্রহণ কর। যার না। তবে দুইটিকেই আংশিকভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করা যাইতে পারে; ৭6150) ঠিক তাহাই করেন। তাই 06150) 

বলেন যে ঈশ্বর একেবারে বিশ্বাতিগ নহেন বা একেবারে বিশ্বান্থগ নহেন, তিনি 

একাধারে বিশ্বাতিগ এবং বিশ্বান্গ-ছুই-ই | কথাটি ভাল করিয়া বুঝান 

দরকার | 7১800061950) যখন বলেন যে ঈশ্বর বিশ্বের অভ্যন্তরে বর্তমান 

আছেন, তিনিই বিশ্বের প্রাণ, তিনিই বিশ্বের সব-_-তখন [1)6159॥ তাহ স্বীকার 

করেন। তাহারাও বলেন যে ঈশ্বর অন্তর্ব্যাপী, তিনি বিশ্বান্গ ; কিন্ত 

চ800561900 যখন বলেন যে এই বিশ্ব লইয়াই ঈশ্বর, ইহার বাহিরে কোন এশ্বরিক 

সন্ত নাই, তখন 15615) তাহা স্বীকার করেন না; 100615) বলেন যে এই 

বিশ্বের বাহিরেও ঈশ্বর আছেন, তিনি বিশ্বাতিগও বটেন ! এবিষয়ে বরং 

[)61977-এর সহিত তাহারা একমত ; কারণ [85100 বলেন যে বিশ্বের মধ্যে 

ঈশ্বরকে সীমায়িত করা যায় ন।, তিনি বিশ্বের অতীত, তিনি বিশ্বাতিবর্তী | 

[1)6150ও ঠিক তাহাই বলেন; শুধু বিশ্বের মধ্যেই ঈশ্বর লীন নহেন; 
বিশ্বকে অতিক্রম করিয়। অসীমের মধ্যেও তিনি পরিব্যাঞ্ধ। তাহা হইলে দেখা 

যাইতেছে যে 7061505 এক মধ্যপন্থা! অবলম্বন করিয়াছেন, এবং এইভাবে 106157% 

৬ 70810006150)-এর মধ্যে এক সমন্বয় স্থ'পন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

পারিভাষিক সংজ্ঞায় এই [1)61507-কে 10591061006150 নামে অভিহিত কর 

হয়। পূর্ব বধিত 781701)61577-এবং অধুন! বণিত 178102100056150) মতদ্বয়ের 

পার্থক্য বুঝিতে হইলে এই ছুইটি শৰের বৃযুৎ্পত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখ। 

দরকার । (১) 08001961508 7; মানে 60781], 11160575000; অতএব 

চ900056151) মানে £11 5 0০07 অর্থ।ৎ সবই ঈশ্বর । (২) 81061607615) 

[907 211) 62510) 11060535030 : অতএব 52061061502 মানে 21 

19 2 0304, অর্থাৎ সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিষ্ভমান। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা 

যাইবে ষে “সবই ঈশ্বর” এবং “সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিছ্যমান”__ইহাদের মধ্যে 
যথেষ্ট পার্থক্য আছে । “সবই ঈশ্বর” বলিলে বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বর ছাড়া 

আর কাহারো! কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই | কিন্তু “সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান-_ 

ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বর ছাড়া আরও অনেক জিনিষ আছে, তবে তাহারা 

ঈশ্বরের বাহিরে নাই, ঈশ্বরের ভিতরে আছে। ঈশ্বরের ভিতরে থাকিলেই 

ষে তাহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে নাঁ-এমন কোন অর্থ নাই, 

ভিতরে থাকিবাও তাহারা নিজ নিজ স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিতে পারে এবং 
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ব্বাখিয়া থাকে | যেমন ধর, এখন আমি ছুঃখ অনুভব করিতেছি ; অতএব এই 

ছুঃখানুভূতি আমার মধ্যে বিদ্যমান । কিন্তু তাই বলিয়৷ কি বুঝিতে হইবে যে 

দুঃখবোধের কোন স্বতত্থ অস্তিত্ব নাই? আমি ও দুঃখবোধ কি একই জিনিষ ? 

মোটেই না; সেইরূপ যখন বলা হয যে এ বিশ্বব্রন্ষাগ সবই ঈশ্বরের মধ্যে 

বিচ্ঘান, তখন ইহার অর্থ এই নহে যে বিশ্ব এবং ব্রহ্ম একই জিনিষ; ব্রদ্মের মধ্যে 

থাকিয়াও বিশ্বের এক ব্বতন্্র সত্ত। থাকিতে পারে ও থাকে । ইহাই 7921861- 

$061570-এর যত | এই বিময়ে শুধু 2900)5190)এর সভিত কেন, [06192-এর 

সহিতও ইহার কোন মিল নাই । কারণ [618 বলেন ঘে বিশ্বের স্বতস্ব সন্ত। 

আছে বটে, তবে ঈশ্বরের মদ্যে ইহা বিছ্বামান নাই, ইহা বিগ্যমান আছে 

ঈশ্বরের বাহিরে | 81250061508 বলেন, তাহা হইবে কেন? ঈশ্বরের 

বাহিরে থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে ইহা ঈশ্বরকে সীমায়িত করিয়! ফেলিয়াছে ; 
কিন্তু ঈপ্বর তো সসীম নহেন, তিনি অসীম, তিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রন্মাণ্ড পরিব্যাপ্ধ 

করিয়! রহিয়াছেন, তাহার বাহিরে কিছুই থাকিতে পাবে ন|। 

ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশ 

তাহ। হইলে দেখ। যাইতেছে যে [091919 মতাক্ষসারে বিশের স্বতন্ত্র সত্ব! আছে 

বটে, কিন্ধু ব্রন্মের বাহিরেই ইহার স্বতন্ধ অস্তিত্ব, ব্রন্মের ভিতরে নহে । আবার 

[91070161577 মতানুসারে বঙ্গের বাহিরে কিছুই নাই , বিশ্ব আছে ব্রদ্ষের ভিতরে, 

এবং সেইজন্য ইহার কোন স্বতন্ব অস্তিত্ব নাই । এই দ্রই মতবাদের সমন্বয় সাধন 

করিয়া "15150 বলিতেছেন যে, বিশ্বের স্বতন্ধ সত্ত। আছে বটে (1051509), তবে 

ব্রন্মের ভিতরেই ইহার স্বতন্ত্র সত্তা (69100051500), বাহিরে নহে । এখন আর একটি 

ব্যয়ের উল্লেখ করিব--যে বিষয়ে 680056157-এর সহিত ইহার মিল আছে, কিন্তু 

[06157এর সহিত কেন মিল নাই | [619) বলেন যে, কোন এক শুভ মৃহতে 

ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ স্থষি করিয়াছিলেন ; কিন্তু 1[0)21807 এবং 08000061500 

কেহই ইহা স্বীকার করে না। কারণ হৃষ্টির কথা শ্বীকার করিলেই মানিয়! লইতে 

হইবে যে সৃষ্টির পূর্বে অন্য কিছু ছিল না, তখন ঈশ্বর শুধু একাকী ছিলেন। 

কিন্তু 71)61527 এবং 7810086157) উভয়েই বলেন যে ইহা অসম্ভব । কারণ, 

ঈশ্বর আগে একাকী ছিলেন, পরে বিশ্ব হুষ্টি করিলেন__-ইহার অর্থ এই ঘে 

ঈশ্বর আগে অপূর্ণ ছিলেন, পরে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তিনি নিজের পূর্ণতা সাধন 
করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরকে কখনই আমরা এইরূপ অপূর্ণভাবে চিস্তা করিতে 
পারি না) তিনি পূর্ণ, অনার্দিকাল হইতে পূর্ণ, চিরকালের জন্য পূর্ণ। অতএব 
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ঈশ্বরের সম্বন্ধে স্থষ্টির কথা উঠিতেই পারে না, সৃষ্টির কথা যদি বলিতেই হয় 
তবে বলিতে হইবে যে তিনি আবহমানকাল হ্ষ্টি করিতেছেন। তাহার স্যষ্ট 

কখন আরম্ভ হয় নাই, আর কখন শেষও হইবে না। স্ষ্টি মানে আত্মপ্রকাশ ; 

ইহাই তাহার ধর্ম। তিনি কখন আত্মগোপন করিয়া বা! আত্মসঙ্কৃচিত হইয়। 

থাকিতে পারেন না। তিনি নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন; জীবের 

নপ্য দিয়া, মান্ষের মধ্য দিয়া-_চেতন অচেতন সকল প্রকার পদার্থের মধ্য দিরা 
তিনি নিজেকে প্রকাশ করিয়৷ চলিয়াছেন ৷ তাহার এই কাজের কখন শেষ নাই । 

তাহ।র স্থপতি নাই, বিরাম নাই, তিনি চিরততপর । কবির ভাযায় বল। ঘায় তিনি 

“চঞ্চল তে”, তিনি “জুদূরের পিরাসী” , স্ুদূরের পিযাসী-কারণ শুধু অতীত ব! 
নত্তমান ক্রধারায় তিনি তৃপ্ত নহেন, তিনি অনন্থ কপারায় শিমগ্ন 7 তিনি সুদূরের 

মধ্যে, অসীমের মধ্যে, আজ্সবিকশিত করিঝর জন্য চিরচঞ্চল। তাই আমর! 

ঈশ্বরের জীবনে এমন কোন মুহূর্ত কল্পন! করিতে পারি ন। যখন তিনি শুধু 

একাকী থাকেন, কিন্ত তাহার হ্ছষ্টি থাকে না। নাড়ির স্পন্দন ছাড। যেমন 

ম[নুষের প্রাণ থাকিতে পারে না, সেইরূপ ক্ছজন ছাড়াও ঈশ্বর থাকিতে 

পারেন না, সীম। ব্যতিরেকে অসীম অসম্তব, সসীমের মধ্যেই অসীমের প্রকাশ । 

"সীমার যাঝে অসীম তুমি, তাই এত মধুর |” 

০জহ্ধ জপ্রগজ 

ঈশ্বর ও জীব জগৎ 

[71561570 ( বা 0506011)51500) মৃতাগ্সারে ঈশ্বরের সহিত জীব ও 

গগতের কি সম্বন্ধ পুব অধ্যায়ে তাহার কিঞ্িৎ নির্দেশ দেওয়া হইরাছে। এখন 

একটু সবিস্তারে বর্ণনা করা যাউক। জড়জগৎ বলিতে আমরা বুঝি সুধ চন্দ্র 

গ্রহ নক্ষত্র, নদী পবত বৃক্ষ সমগ্থিত এই বিশ্ব ব্রহ্মা । আমরা ইহাদিগকে মায়া বা 

মিথ্যা বলিয়। উড়াইয়া দিতে পারি না; ইহারা কঠোর সত্য, ইহারা বাস্তব। 

ঈশ্খর নিজে ইহাদিগকে স্সষ্ট করিয়াছেন, এবং এইরূপ আরও অসংখ্য জিনিষ 

তিনি নিরস্তর সষ্টি করিয়! চলিয়াছেন। আমরা পৃবেই বলিয়াছি এই কষ্টি 

ক্ষণিকের স্থুট্টি নহে, চিরন্তন কৃষ্টি; অনাদি কাল হইতে তাহার এই হ্গ্টিলীল। 

চলিয়াছে । তবে শুধু লীলাখেলার জন্যই তাহার এই স্থষ্টি নহে; ইহার এক 
অস্তনিহিত গুঢ উদ্দে্ত আছে-উদ্দেশ্ত আত্মপ্রকাশ । কারণ ঈপ্রর কখনই 
অপ্রকট থাকিতে পারেন না, তাভাকে ব্যক্ত হইতেই হইবে । কিন্তু ব্যক্ত হইসে 
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হইলেই তাহাকে হ্ষ্টি করিতে হয়; তাই স্ট্টির মাধ্যমেই তিনি নিরস্তুর আত্ম- 

প্রকাশ করিয়। চলিয়াছেন। অতএব স্দুর্ধ চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমগ্থিত এই যে বিশ্বজগৎ 

আমর! প্রত্যক্ষ করিতেছি--উহার কোঁনটিকেই আমর] অবাস্তব বঙ্ছিয়া অবহেল! 

করিতে পারি না; প্রত্যেকটি সু পদার্থ ই ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের অপরিহাধ্য 

উপকরণ । কেবল তাহাই নহে; যাহা তিনি স্থষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটির 

মধ্যেই তিনি নিজেকে বাঞ্চ করিয়। রাখিয়াছেন ; অর্থাৎ তিনি অন্তব্যাপা, তিনি 

বিশ্বানগ (10070975600) । তবে বল। বাহুল্য, বিশ্বের মধ্যেই তাহার সত্তার 

পরিসমাপ্তি হয় নাই; বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া, বিশ্বের বাহিরেও তিনি বিদ্যমান 

আছেন; তিনি বিশ্বাতিগ ( 1150505002106 )। 

মানুষের চিস্ত। ঈশ্বরের ও চিন্তা 

জড়জগতের ন্ার প্রাণীজগতের সঙ্গন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য; কারণ 

তাহারাও বিশ্বেরই অন্তভূক্তি জীব, তাহারাও ঈশ্বরের স্থ্টি, ঈশ্বরেবই 

'আত্মপ্রকাশ । জড়জগতের হ্যায় প্রাণীজগতের মধ্যে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন, এবং 

অধিষ্ঠিত রহিয়াও তিনি উহ্বাকে অতিক্রম করিষ। বিরাজ করিতেছেন । গাণীজগতের 

মধ্যে মানুষের স্গন্ধে একটু আলাদ। করিয়া আলোচনা কর দরকার, কারণ 

মানুষের এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অন্য কোন প্রাণীর নাই । মানব চিন্তা করে, 

কল্পনা করে, অনুমান করে); এক কথায় মানুষের বুদ্ধিশক্তি ব! 7২5৪5০% অ|ছে। 

এই বুদ্ধিশক্তিই তাহাকে অন্য প্রাণী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। তবে 

যতই পুথক হউক না কেন, বিশ্বের অন্থান্ত পদাথের ন্যায় সেও ঈশ্ববেরই স্ষ্ট) 

শুধু তাহাই নহে, তাহার বুদ্ধি-শক্তি, চিন্তা-শঞ্তি সমস্তই ঈশ্বরেরই অবদান । 
সের জ্যোতির মধ্যে তিনি ঘেমন আজ্মপ্রকাশ করিতেছেন, মানুষের বুদ্ধি 

শক্তির মধ্যেও তিনি ঠিক তেমনভাবেই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন । বস্তুতঃ মানুষের 

বৃদ্ধি তাহারই বুদ্ধি, মান্গষের চিন্তা তাহারই চিন্তা_শুধু মান্ধষের মধ্যে পরিমিত 

হইয়া একটু সসীমরূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। নতুবা ঈশ্বরের সেই অনন্ত 

অসীম জ্ঞানই আমার মনের মধ্যে প্রতিভাত হইছে; তিনি বাহ! জানেন 

আমরা ঠিক তাহাই জানি, তিনি যাহা চিন্তা করেন আমরাও ঠিক তাহাই চিন্তা 
করি (৬/০ 1650)/0 ৯136 1585 81755979961 00০45170০০৮ 0% 993 )। 

তবে পার্থক্য এত »য, ঈশ্বর চিন্তা করেন অসীমের দৃষ্টিবিন্দু হইতে, আর আমরা 

চিন্তা করি সসীমের দৃষ্টিবিন্ু হইতে । ঘেমন ধর, স্থান ও কালের সা্তায্য ন 
'লইয়া আমরা চিন্তা করিতে পারি না । আমরা মনে করি, জিনিষটি কোন এক 

৩ 
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নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত আছে বা কোন এক বিশিষ্ট সময়ে সংঘটিত হইয়াছে । অর্থাৎ 
আমর! কোন বিষয়কেই অথণ্ড ও অবিচ্ছিন্নরূপে চিন্তা করিতে পারি না; স্থানের 

মধ্যে বিছিক্লপ্কিরিয়। বা কালের মধ্যে খণ্ডিত করিয়া উহার কথা চিন্তা করিতে হয় । 

স্থান ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারি না বলিয়া আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ 
সীমায়িত হইয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বর_স্থান ও কাল, উভয়েরই অতীত; তাই 

দূরের জিনিষ বা নিকটের জিনিষ, অতীত জিনিষ বা ভবিষ্যৎ জিনিষ--কোন 

জিনিষই তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা 

এভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি ন! বলিয়া অনেক সময়ে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। তখন 

হয়ত কোন ঘটন। দেখিয়া আমরা ভাবি--এইরূপ হইল কেন ? ইহা অন্তরূপ হওয়। 

উচিত ছিল। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংঘটন মূহুর্তে ঘটনাটি আমাদের 
নিকট যতই বিভ্রান্তিকর প্রতিভাত হউক না কেন, ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফল জানিতে 

পারিলে আমরা হয়ত বিভ্রান্ত হইতাম না। তাই দেখি অনেকক্ষেত্রে ভবিষ্বাৎ 

বংশীয়েরা আসিয়া বলেন যে ব্যাপারটি ভালই হইয়াছিল, বরং অন্যথা হইলেই 

খারাপ হইত। এইভাবে স্থান ও কালের প্রভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে হয় 

বলিয়। আমাদের মুশকিল; অমাদের চিন্তার মধ্যে দোষক্রটি হিয়া! যায়। কিন্ত 
ভগবানের চিন্তায় স্থান বা কালের কোনই প্রভাব নাই, তাই তাহাকে খণ্ড খণ্ড 

করিয়া চিন্তা করিতে হয় না, অখণ্ড জানষকে অখগুভাবেই তিনি প্রত্যক্ষ 

করিতে পারেন (99 ৪896015 8.665112165818) 1* মানুষের ন্যায় তাহাকে 

জ্ঞাত বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া! অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে অন্গমান করিতে হয় না; 

সবই তাহার নিকট জ্ঞাত এবং প্রত্যক্ষ । সেইজন্ ভগবানের জ্ঞান পূর্ণ, আর 

আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ । তবে পুবেই বলিয়াছি আমাদের জ্ঞান যতই অপূর্ণ হউক 

ন1 কেন, ইহা! ভগবৎ জ্ঞানেরই প্রক।শ মাত্র ; যিনি অসীম তিনিই আমাদের মধ্যে 

সসীমরূপে চিন্তা করিতেছেন । 

মানুষের ইচ্ছ। ও ঈশ্বরের ইচ্ছা 

বুদ্ধিশক্তি ব্যতীত মানুষের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে-_তাহার কথাও 

এখানে কিছু বলা দরকার; যথা ইচ্ছা-ম্বাধীনতা (7169৭০ছ ০ 111 )। 

আমাদের সকলেরই ইচ্ছাম্বাধীনতা আছে। তুমি [. 4 ক্লাসে ভতি হইয়া 

হস্থানীতীত, কালতীত এইপ্রকার ইন্রিয় নিরপেক্ষ জ্ঞানকে অলৌকিক জ্ঞান বল। যাইতে পারে ; 
মানুষের পক্ষে এইপ্রকার জ্ঞানলাভ কর! সম্ভব নহে; শুধু ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব। ডাহার এই 
অলৌকিক জ্ঞান বা চেতনার স্বরূপ ( 06৮76 ০01 15872 20780409789 ), পরে আরও 

একটু সবিস্তারে বিষ্লেধণ কুবু! হইবে। 
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ইতিহাস লইবে কি ভূগোল লইবে তাহ। তুমি নিজে ইচ্ছাপূর্বক ঠিক করিতেছ, 
কেহই তোমাকে জোর করিতেছে না; অর্থাৎ কি করিবে আর না করিবে নে 

বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু মান্ষের যদি এই স্বাধীনতা থাকে, তাহ। 
হইলে ঈশ্বরের অবস্থা কি হয-উহা একবার ভাবিয়া দেখ। দরকার । আমার 
স্বাধীনতা আছে-ইহার অর্থ আমি নিজের ইচ্ছায় কাজ করি, ঈশ্বরের 

আদেশে নহে। এক্ষেত্রে আমার ইচ্ছা শুধু আমারই ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে। 
অথচ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে আমাদের বুদ্ধিশক্তি, চিস্ত-শক্তি সমস্ত 
ঈশ্বরের অব্দান। ঈশ্বরের দানেই আমাদের সমৃদ্ধি। কিন্তু এক্ষেত্রে 

দেখিতেছি, আমার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা ঠিক এক জিনিষ নহে; ইহারা 

পৃথক। অতএব আমি যখন আমার ইচ্ছা পুর্ণ করি তখন আমি ঈশ্বরের ইচ্ছাই 
পূর্ণ করিতেছি-__-এইরূপ বলা যায় না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে 

মান্ষের মনে এমন এক জিনিষ আছে, বাহা মান্তষের নিজন্ব জিনিষ, ঈশ্বরের 

অবদান নহে। আমার ইচ্ছাও যদি ঈশ্বরেরই অবদান হয় তাহা হইলে 

আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না, আমার ইচ্ছ। তখন 

প্রকারান্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছারই নামাস্তর হইয়া যায়; অতএব আমি তখন নিজ ইচ্ছ। 

অগ্নসারে কাজ করিয়া প্রকারান্তরে ভবগৎ ইচ্ছাই পূর্ণ করি না কি? 
সেইজন্য আমার ইচ্ছা-ম্বাধীনতা বজায় রাখিতে হইলে আমার ইচ্ছাকে 

আমারই স্বরুত ইচ্চা বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, ঈশ্বরের প্রতিবিগিত 

ইচ্ছাপবলিলে চলে না । আমিই তখন আমার ইচ্ছা অনুসারে সংকল্প 

করি, ঈশ্বর আমার মধ্য দিয়া সংকল্প করেন না। অতএব ন্বীকার 

করিতে হইবে যে মানুষের চিন্তাবৃত্তি সম্পর্কে যাহা বল। যায, তাহার ইচ্ছাবৃত্তি 

সম্পর্কে ঠিক তাহা বলা যায় না। মান্ষের চিন্তাবৃত্তি সম্পর্কে আমরা 

বলিয়াছি “৬/০ 1500101 180 105 91650 ০66 00008106 04 ৮০ 

3০৮7 কিন্তু তাহার ইচ্ছাবৃত্তি সম্বন্ধে আমর! বলিতে পারি না “৬/৫ 1511) 

২1380 1585 21762 19861) ড/11160 17১৮ 0০৮ । অর্থাৎ মানুষের চিন্তা 

ঈশ্বরেরই চিন্তা, তিনিই আমাদের মধ্যে চিন্তা করিতেছেন) কিন্তু মানুষের ইচ্ছা! 

সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছা! নহে, মান্তষের স্বকীয় অবদানও ইহার মধ্যে যথেষ্ট আছে। 
আমরা ইহা স্বীকার করি। তবে আমরা বলি যে মানুষের এই স্বাধীনতা 

সর্শৃন্য অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা নহে, ইহা আপেক্ষিক স্বাধীনতা । প্রথমতঃ, 
এই স্বাধীনতা শুধু আমার মধ্যেই আছে, তাহা নহে, আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে 

আছে; ফলে অন্য মানুষের কার্ধকলাপের দ্বারা আমার শ্বাধীনতা! কিঞ্চিৎ ব্যাহত 
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না হইয়া পারে না; আবার আমার কার্যকলাপের দ্বারাও তাহাদের স্বাধীনতা 

ব্যাহত হইয়া থাকে । সেইজন্য আমাদের সকলকেই পরম্পরের সুবিধা অস্থৃবিধার 

কথা চিস্তা করিয়া কার্য করিতে হয়; ফলে আমরা একেবারে অনিয়ন্ত্রিতভাবে 

যাা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, শুধু মানুষের কার্যাবলীর দ্বারাই 
আমাদের স্বাধীনতা! নিয়ন্ত্রিত হয় ন1, অন্যান্য পরিস্থিতির দ্বারাও আমাদের স্বাধীনতা 

যথেষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । যেমন, সব মেয়েই অল্প বয়সে পুতুল লইয়া 
গেলিতে ভালবাসে, কিন্তু তাহারা যখন কলেজে পড়ে, তখনও কি তাহার! পুতুল 

খেলিতে ইচ্ছা! করে? এক্ষেত্রে বয়সের দ্বার! তাহাদের ইচ্ছা-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত 

তইতেছে। সেইরূপ ছেলের! ফুটবল খেলিতে ভালবাসে, কিন্তু তাই বলিয়া কি 

তাহারা ছুপুর রাতে ফুটবল খেলিতে চায়? জাগতিক পরিস্থিতি চিন্তা করিয়া! 
তাভার] নিজেদের ইচ্ছ] নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । 

ইচ্ছা স্বাধীনতা 

তাহ। হইলে দেখা গেল যে আমাদের ইচ্ছাস্বধীনত! আছে বটে, কিন্ত তাহা 

অবাধ স্বাধীনতা নহে, নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা । একটি উদাহরণ দিলেই 

এই নিয়ন্ত্রণের স্বরূপ বুঝা যাইবে । তোমাকে বই কিনিবার জন্য দশটাক] দেওয়া 

হইল, তুমি যে কোন বই কিনিতে পার-সে স্বাধীনতা তোমার আছে। কিন্তু 

দশ টাকার বেশী খরচ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই; ইহাতে তোমাব হ্বাধীনত৷ 

যে বিশেষ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়। যায় তাহা! বলাই বাহুল্য । মানুষের যে ইচ্ছা 

স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও এইরূপ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনত)| তবে যতই 

নিয়ন্ত্রিত হউক ন; কেন, স্বাধীনতা তো৷ বটে। এখন আমাদের জিজ্ঞান্ত এই-- 

এইটুকু স্বাদীনতাই বাঁ মান্গষকে দেওয়া হইল কেন? ঈশ্বর তো পশুপক্ষীকে 

কোনপ্রকার স্বাধীনতা দেন নাই, তবে মানুষকে স্বাধীনতা “তে গেলেন কেন? 

পশ্ুপক্ষীদের স্বাধীনতা নাই বলিয়া তো! কোন ক্ষতি হইতেছে না; তাহারা 

প্রবৃত্তির হাতে পুত্তলিকার ন্যায় বেশ সুন্দর কাজ করিয়া যাইতেছে । সুতরাং 
মানষের স্বাধীনতা ন। থাকিলে মানুষও ঠিক তাহাই করিয়া যাইত । তাহা! হইলে 
মানুষকে স্বাধীনত। দিবাব অর্থ কি? আমাদের বক্তব্য এই যে-কোন এক 

বিশেষ উদ্দেশ্ট সাধনের জন্যই ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, নতুবা তাহার 

স্ট্টির উদ্দেশ্ঠই ব্যর্থ হইয়া যাইত । কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাঁউক। আমর। 

পূর্বেই বলিয়াছি.ষে প্রত্যেক জিনিষের মধ্যেই আধ্যান্মিক শক্তি নিহিত আছে, 

প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন । স্্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে 
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যেমন তিনি আছেন, পশ্ুপক্ষীর মধ্যেও তেমন তিনি অ|ছেন, আবার মানুষের 

মধ্যেও তেমন তিনি বিরাজ করিতেছেন। তবে জড়বন্তর মধ্যে তিনি গুপ্ত 

আছেন, পশ্তপক্ষীর মধ্যে তিনি সুপ্ত আছেন, তাই মানুষের মধ্যে তিনি জাগ্রত 

হইতে চান। তিনি চান যে মানুষ স্বীয় ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি করুক; কারণ 

উহাতে শুধু মানুষেরই মুক্তি ঘটে, তাহা নহে, ঈশ্বরেরও মুক্তি ঘটে। যে 

ঈশ্বর স্বীয় শ্থঙির মধ্যে স্থুপ্ত ছিলেন, তিনি মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা লাভ 

করেন, আর যে মানুষ স্বীয় ভগবৎ ম্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, 

সে তাহার ক্ষুদ্র জীবন হইতে মুক্ত হইয়া দেবত্ব লাভ করে। ইহাই 

ঈশ্বরের স্যষ্টি বহ্ম্ত, স্ষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বর মানবত্ব লাভ করেন আর 

মান্তষ দেবত্ব প্রাপ্ধ হয়। অতএব মান্গষ দেব লাভ করুক--ইহাই 

ঈশ্বরের উদ্দেশ্ত । কিন্তু এই উদ্দেশ্টকে কাধে পরিণত করিতে হইলে 

মানষের পক্ষে ইচ্ছা-ন্বাদীনত। অপরিহা'ধৰপে প্রয়োজন , নতুবা আত্মোন্লতির 

জন্য সে চেষ্ঠা করিবে কেমন করিয়। কারণ অপরে চেষ্টা করিয়া 

আমাকে “মানুষ” করিতে পারে ন!, “মান্য” হইতে হইলে আমাকে নিজে 

চেষ্টা করিতে হইবে । নিজে চেষ্টা করিয়া আমি আমার অন্তনিভিত শক্তির পরি- 

স্কুরণ সান করিব, তবেই তো আমি দেবত্ব লাভ করিতে পারিব। তাই আমব 

বলিয়াছি যে, মান্ধম যাহাতে নিজে চেষ্টা করিতে পারে, নিজেই নিজের ভগবৎ 

স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, সেইজন্য তাহার পক্ষে স্বাধীনত। অপরিহাধ্যবূপে 

প্রয়োর্জন ; এবং এই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর তাহ।কে কিঞ্চিৎ স্বাধীনত। দিয়াছেন, 

নতুবা তাহার হৃষ্টির উদ্দেশ্যই বিফল হ্ইয়া যাইত । 

এখন এই প্রসন্বের উপনংহার করা ঘাউক। আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে বলিয়াছি 

যে মানুষের বৃদ্ধি-শক্তি (২৪৪5০) আছে, তাই সে চিন্তা করিতে পারে এবং 

ভালমন্দ বিচার করিতে পারে । আর এখন দেখিতেছি তাহার ইচ্ছাশক্তকিও 

আছে, তাই সে সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারে । এই ইচ্ছাশক্তি না 

থাকিলে জীবনে সে কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিত না। তাই ঈশ্বর 

তাহাকে এই শক্তি ।দয়াছেন, যাহাতে ইচ্ছা করিলে সে আত্মবিকাশ সাধন করিয়া 

দেবত্ব লাভ করিতে পারে । 

ঈশ্বরের গুণাবলী 
( /১1020হ1655 ০1 0:0৫) 

আমরা ঈশ্বর সঙ্গন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচন। করিরাছি। এইসব 

মালেচনার কলে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হয় তাহাই এখন সংক্ষেপে 
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উল্লেখ করা হইবে (00006106 ০£ ০৫: 106৪ ০6 0304) 1 প্রথমতঃ) ভগবান 

এক এবং অদ্বিতীয় ( একমেবাদিতীয়ং ); সেইজন্য আমরা বহু ঈশ্বরবাদ (০%- 
016157)) এবং ছবি-ঈশ্বরবাদ (108006150) গ্রহণ করিতে পারি নাই । একাধিক 

ঈশ্বর হইলে ঈশ্খরের এঁখর্য ও অসীমত্ব ক্ষ হইয়া ধায়। দ্বিতীয়তঃ, তিনি অনন্ত ও 

অসীম ; তিনি অনাদিকাল হইতে বিদ্বমান এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকিবেন। 

স্তান ও কালের দ্বার তাহাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না; তিনি স্থান ও কালের 

অতীত । তৃতীয়ত, তিনি বিশ্বের মূল ও আদি কারণ (518 09056) | সমস্তই 

ঈশ্বর হইতে উদ্ভুত হইতেছে এবং ঈশ্বরের মধ্যেই সমস্ত অবস্থিত আছে। 

ইহাকে ঈশ্বরের স্থষ্টিও বলা যাইতে পারে; তবে স্থ্টি অর্থে কেহ যদ্দি মনে 
করেন যে কোন এক বিশেষ মুহত্তে ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ সষ্টি করিয়াছেন, তাহা 

হইলে খুবই ভুল হইবে । কারণ ঈশ্বরের জীবনে আমরা এমন কোন মুহূর্ত 

কল্পনা করিতে পারি না যখন তিনি শুধু একাকী ছিলেন, কিন্তু তাহার সষ্টি ছিল 

না) উহা! সম্ভব নহে। ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার স্থাষ্টি অপরিহার্যরূপে সম্বদ্ধ। 

তাই অনেকের মতান্সসারে ইনাকে কষ্টি না বলিয়া আত্মপ্রকাশ বলাই অধিকতর 

সঙ্গত; স্ষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বব নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। 

মাত্মপ্রকাশই তাহার ধর্দ; আত্মপ্রকাশ ছাড। তাভার অস্তিত্বই সম্ভব নভে! 

চতুর্থতঃ, তিনি একাধারে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বান্গগ। তিনি সমস্ত বিশ্বকে 

পবিব্যাপ্ত করিয়৷ আছেন, সমস্ত বিশ্বই তাহার মধ্যে অবস্থিত । ভবে বিশ্বের 

ঘ্ার। তিনি সীমায়িভ নহেন, বিশ্বকে অতিক্রম করিয়াও তিনি বিদ্যমান 

আছেন । পঞ্চমতঃ, তিনি সর্বজ্ঞ ও সবশক্তিমান। তাহার নিকট অতীত, 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিয়। কোন পার্থক্য নাই-__সমস্তই তিনি একই মুহূর্তে উপলব্ধি 

করিতেছেন, অর্থাৎ তিনি সবজ্ঞ। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে; 

তিনি সবই জানেন বটে, কিন্তু আমি ভাঁতে দশ টাকা পাইলে কোন্ বইটি কিনিব 

'আর কোন্ বইটি কিনিব না-তাহা তিনি আগে হইতে জানিতে পারেন না। 

কারণ, তাহা যদি তিনি জানিতেন তবে আমার ইচ্ছা-ন্বাধীনতা বলিয়া কোন 

জিনিষই থাকিত না। অমি কি বই কিনিব তাহা তিনি আগে হইতেই জ্ঞাত 

আছেন, ইহার সরল অর্থ আমি তাহার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিতেছি, নিজের 
ইচ্ছা অনুসারে নহে। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আমার কাজ পূর্ব হইতেই 

ঈশ্বরের দ্বারা নিদিষ্ট করা হইয়াছে (07642661100) | এমতাবস্থায় মানুষের 

ইচ্ছা-স্বাতন্ত্য (8156010 ০£ ৬11) থাকিতে পারে না । তাই আমরা বলিতে 

চাই যে ঈশ্বব সর্বজ্ঞ হইয়াও সম্পূর্ণ সবজ্ঞ নহেন। মানুষের ইচ্ছা-ম্বাধীনত! 



ঈশ্বর ও জীবজগৎ ৩৯ 

বজায় রাখিবার জন্য তাহার জ্ঞানের পরিধিকে নিজেই কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত করিয়া 

রাখিয়াছেন । সেইরূপ সর্বশক্তিমান হইয়াও তিনি নিজেই নিজের শক্তির কিঞ্চিৎ 

নিয়ন্ত্রণ সাধন করিয়াছেন । সর্বশক্তিমান বলিয়াই কি তিনি পাচের সহিত 

পাঁচ যোগ করিয়া আট করিতে পারেন? ঈশ্বরও তাহা পারেন না। তবে 

ইহার অর্থ এই নহে যে তিনি কোন বাহাবস্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন। তিনি 

তাহার স্বধর্ম অনুযায়ী কাজ করিতেছেন। 

উপরে যে কয়েকটি গুণের কথা বলা ভইল, উহা হইতে আমরা ঈশ্বরের 

শক্তির পরিচয় পাই--যেমন তিনি অসীম, অনন্ত, সবজ্ঞ, সবশক্তিমান ইত্যাদি । 

ইহ] ছাড়াও আরও কয়েকটি গুণের কথা বলা হয়, যেমন শ্রেত, করুণা পবিত্রতা, 

স্তায়পরায়ণতা প্রভৃতি । এগুলি তাহ।র শক্তির পরিচায়ক নহে ; তাহার মহত্বের 

পরিচায়ক । তিনি আমাদিগকে পিতার হ্যায় ভালবসেন, মায়ের হ্যায় স্নেহ 

করেন, সাধুকে পুরস্কৃত করেন, পাগীকে শাস্তি দেন, অর্থাৎ সকলের প্রতিই 

স্থববিচার করেন* । বল। বাহুল্য, বিচার বিবেচনা, সেভ করুণ।, দয়ামায়া প্রভৃতি 

সমন্তই চেতন। জগতের ব্যাপার ; চেতনার মদ্যেই ইহাদের উদ্ভব, চেতনার মপ্যেই 

ইহাদের লীলা । অতএব ঈশ্ববের প্রতি এইসব গুণ আরোপ করিয়া আমরা 

প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছি থে মানবেব ন্যাঘ ঈশ্বরেরও চেতনা আছে । 

ভগ্গব চেতন। 

(10151785 (০০078801051578588 ) 
এগ 

কিন্ছ অনেকের মতান্টসারে ঈশ্বরের কোন চেতনা থাকিতে পারে না। 

কারণ, যে পরিস্থিতিতে চেতনাব উদ্ভব হইতে পারে তাহা শুধু মানুষে পক্ষেই 
সম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নহে | কথ|।টি ভাল করিয়। বুঝান দরকার । ধর, 

তুমি বাগানে একটি গাছ দেখিতেড, অথাৎ গছের অভ্তিত সঙ্গন্ধে তুমি এখন 

সচেতন । একটু চিন্তা করিলেই বুঝ। যাইবে যে এই চেতনার মুলে আছে 

হিসি? বহিজগতে যে গাছটি আছে উহা! হইতে উদ্দীপন! আসিয়া প্রথমে 
শি শপ শশিশশ শালি পাশপাশি শপ শ শিপ সপে াশা পাশাপাশি | স্পেশাল জা পাশ শা শপ ০ শপ” এ শেপ শশী শা তা শাশিশতি পপোশীশীশ | িশিশপীশিিসপিপপাশসপী পপি পা সপে পপ আপ ০ 

* ঈশ্বরের সম্বন্ধে ণইভাবে চিন্তা করাকে রিভার 21510 5091)05900192 04 0০৫ 

বল! যাইতে পারে । এক্ষেত্রে আমরা মানুষের দৃষ্টিবিন্দু হইতে, ঈখরকে অনেকট! মানুষের মতন 

করিয়। কল্পনা করিতেছি কিন্তু ইহা কি ঠিক? সিংহ যদি ঈএর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারিতি, 

তবে সিংহও ঈশ্বরকে এক সিংহসদৃশ প্রথণী বলিয়! কল্ধনা করিত নাকি? তবে তাহার এই সিংহ 

অবন্ঠ এক সাধরণ সিংহ নহে, অসাধারণ সিংহ হইত , যখন ইচ্ছা! এবং যেখানে ইচ্ছ। সে হরিণ 

মারিয়! ক্ষুধা নিবৃত্বি করিতে পারিত . সাধারণ পিংহের স্থায় আহারের জন্য দিনের পর দিন ঘুরিয়! 

বেড়াইতে 'হইত না । মানুষের ঈশ্বর নেইরূপ এক অসাধারণ মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহে । 



৪০ দর্শন প্রসঙ্গ 

তোমার ইন্ছিয়ের উপর ক্রিয়া করে; পরে সেই উদ্দীপন! সংবাদ মস্তিফ্ষে পৌছিয়! 

সংবেদনে রূপাস্তরিত হইয়া যায়। এইভাবে বহির্জগতের ক্রিয়াফলে আমাদের 

মনের মধ্যে চেতনার উদ্রেক হয়। কিন্তু ধর, বহির্জগৎ্ বলিয়া কোন জিনিষ 

নাই; গান পাতা ফল ফুল কোথাও কিছু নাই। তাহা হইলে বাহির হইতে 

কোনরূপ উদ্দীপন! আসিয়া আমাদের মনে সংবেদন ্ট্টি করিতে পারিত না; 

ফলে শব্দ স্পর্শ গন্ধ প্রভৃতি সকল প্রকার সংবেদনশূন্য হইয়া হইয়া আমাদের মন 

এক মহাশূন্যে পরিণত হইয়া যাইত। তখন আর চেতনা থাকিত কেমন করিয়া ? 

কিন্ধ মান্মের সৌভাগ্য যে সে সসীম জীব, তাহার বাহিরে এক জগৎ আছে; 

সেই জগৎ আমাদের ইন্দ্রিরের উপর ক্রিয়। করে এবং ইন্দিয়ের স্উপর ক্রিয়া করিয়া 

আমাদের মনে চেতনার উদ্রেক করে। কিন্তু ঈশ্বর তে! সসীম নহেন, 

তিনি অনীম, অর্থাৎ তাহার বাহিরে কোন দ্বিতীয় বন্ত নাই । অতএব কোন 

জিনিষই তাহার উপব ক্রিয়। করিতে পারে না; ফলে তাহাব মনে চেতনার 

উদ্দেক হওয়া সম্ভব নহে , তাই তিনি সম্পূর্ণ অচেতন। অতএব তাহার পক্ষে 

বিচার বিবেচনা করা, দর করা, স্েভ কব। প্রভৃতি কোনপ্রকার মানসিক ক্রিয়ই 

সম্ভব নহে | 

ইহর উত্তরে আমর! বলি নে, বহিজীগহ জইতে উন্দীপন। পাওয়াই আসল কথা 

নহে, আমল কথা জ্ঞাতা ও জ্ঞাতবোর মণো পার্থকা থাকা দরকার , এই পার্থক্য- 

বোণ না থাকিলে জ্ঞান বা চেতনার উদ্রেক হইতে পারে ন।। যেমন, তুমি গাছ 

দেখিতেছ , 'এক্ষেত্রে গাছের কথা জানা তোমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে, যেহেতু 

তুমি ও গাছ সম্পূর্ণ পৃথক | তুমি একদিকে আছ, আর গাছ অন্যদিকে আছে) 

তাই তুমি গাছের কথা জানিতে পারিতেছ ৷ কিন্তু ধর, গাছের সহিত তোমার 
কোনই পার্থক্য নাই; কোন এক যাছুমন্ত্রের বলে গাছ এবং তুমি এক হইয়া 

গেলে । তাহা হইলে গাছ সঙ্গন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করিবার কোন প্রশ্ই আর উতিবে 

না; তগন আর চেতনার উদ্রেক হইবে কেমন করিয়া? অতএব চেতনা 

উদ্রেকের জন্য পার্থকা-বোবের প্রয়োজন । কিন্তু এই পার্থকা-বোধ স্টির 

জন্য বহিজগৎ যে অপন্িহাধ্যরূপে প্রয়োজন-_তাহা আমরা স্বীকার করি ন| | 

বহির্জগৎ না থাকিলেঞও আমাদের মনে পার্থক্যবোর থাকিতে পারে । যেমন 

বর, আমার মনে এখন ছুঃখ আসিয়াছে ; হয়ত বহির্জগতে এখন ছুঃখের কোন 

কারণ নাই; তবুএ আমি ছুঃখবোধ করিতেছি । সেইরূপ একজন ব্যক্তি 

ধ্যানমগ্ন হইয়া ঈশ্বরের কথা চিন্তা করিতেছেন, বা 'একজন কবি মৃদিতনেত্রে 

সৌন্দধ্যলোকের কল্পনা করিতেছেন_কোন ক্ষেত্রেই বহির্জগৎ হইতে উদ্দীপনা 



ঈশ্বর ও জীবজগৎ ৪১ 

আসিতেছে না, অথচ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্যের পার্থক্য বিদ্বামান 

রহিয়াছে__যেমন, আমি ও আমার অনুভূতি পৃথক, যোগী ও তাহার ঈশ্বর-ধারণা 

পৃথক, কবি ও তাহার কল্পনালোক 'পৃথক। বলা বাহুল্য, এইবপ পার্থক্য 
আমরা নিজেরাই শ্থষ্টি করিতেছি । কিন্তু আমর! নিজেরাই স্যষ্টি করি বা 

বহির্জগতই হৃষ্টি করুক না কেন_ পার্থক্য সকল ক্ষেত্রেই পার্থকা। অতএব 
উপরোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের মনের মব্যে যখন জ্ঞাতী-জ্ঞেয়ের পার্থক্য 

বিদ্যমান আছে, তখন আমাদের পক্ষে জ্ঞানলাভ কর! কিছুই কঠিন নহে। তাই 
আমি আমার ছুঃখ সম্গন্ধে সচেতন, এবং কবিও তাহার কল্পন। সম্বন্ধে চেতন । 

মানুষের সম্পর্কে যাহা বল। যায় ঈশ্বরের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথ! প্রযোজ্য; 
মানবের ন্যায় তিনিও তীহার মনেব মধ্যে অসংখ্য ভাবরাখি শষ্টি করিতে পারেন 

এবং স্থষ্টি করিযা থাকেন। বস্তুতঃ বিশ্বজগতই তাহার মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছে, 

অতএব তীহার মনেও জ্ঞাতা-জ্ঞেয় পার্থক্য বিছ্বামান । তিনিই জ্ঞাতা হইয়া নিজের 
অভ্যন্তরীণ ভাবরাশি লক্ষা করিতেছেন । তাহা! হইলে দেখা যাইতেছে ঘে, 

যে কারণে মানতষেব মনে চেতনা সম্ভব হইতেছে, সেই কারণে ঈশ্বরের মনেও 

চেতন]! বিছামান রহিযাছ্ে। অতএব ঈশ্বরেরও চেতনা আছে, তিনি অচেতন 

নহেন |% 

অসণ্ডণ ঈশ্বর (57590785] 0০৫) 

উপরোক্ত আলোচনার আমর! ঈশ্বরের বহুবিধ গুণের কথ। উল্লেখ করিয়াছি, 

কোন কোন গুণ তাহ।র শক্তির পরিচায়ক, আর কোন কোন €%৭ তাহার মহত্বের 

পরিচারক | এইরূপ 'ুরণসমন্বিত ঈশ্বরকে ইংরাজীতে 761:90281 0৪০৫ 

বলিয়া অভিহিত করা হয় । এখানে 15019] কখাটির অর্থ কি? ইহ। ব্যাখ্যা 

করিবার জন্য 'প্রথমেই বিচার কর! যাউক মানুমকেও ৮০79০, বল! হর কেন? 
পপ সপ অজ ০ স্পা শপ লাশ সাপ শা. এটি সপ পপ পাপ শী পিন ৯৯ শপ শত পািসপাপাাাশ পাশা শি শি শাশি শি শি 

সং [এ 0? 01196 চিনির এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের প্রারস্তে আমরা যাহা বলিয়াছি 

তাহ! এখানে স্মরণ রাখ! দরকার । সেখানে বলিয়াছি যে ভগবৎ চেতনার মধ্যে স্থান বা কালের 

কোনই প্রভাব নাই; তাই তাহাকে খণ্ড থণ্ড করিয়। চিন্ত। করিতে হয় না; অথগ্ড জিনিষকে 

অথগুভাবেই তিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন (93৮ 9০০7 48৩তে1565 )। আর এখানে যাহ 

বলিতেছি তাহাও ম্মরণ রাখিতে হইবে । মনুষের ম্যায় ভগবৎ চেতনাতেও জ্ঞাত। ও জ্ঞেক্পের পার্থকা 

বর্তমান ; ঈশখরই জ্ঞাত! হইয়! স্বীয় অভ্যন্তরীণ ভাবরাশিকে লক্ষ্য করিতেছেন । তবে এক্ষেত্রে 

তাহার বাহিরে কোন “জেেয়” বন্ত নাই, সবই আছে তাহার ভিতরে ৷ কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে অনেক 

সময়ে এই “জ্ঞের”” বস্তুর উদ্দীপন আসে বাহির হইতে । কারণ, মানুষের বাহিরে জগৎ আছে, কিন্ত 

ঈশ্বরের বাহিরে কোন জগৎ নাই । 
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মানুষ 69150, তাহার প্রধান কারণ মানষের চেতন! (90109010905639) আছে, 

সে অচেতন পদার্থ নহে। কিন্তু শুধু যে মানুষেরই চেতনা আছে, তাহা তো৷ নহে, 
পশুপক্ষীরও চেতনা আছে; তবুও আমরা পশুপক্ষীকে 76750. বলি না, তাহার 

কারণ পশ্ুপক্ষীর চেতন। থাকিলেও, বুদ্ধিবিবেচন৷ (7558070) নাই; তাই 

তাহারা বিচার বিবেচনা পূর্বক কাজ করিতে পারে না। তাহারা নিজ নিজ 

প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কাজ করে, তাই তাহাদের জীবন প্রবৃত্তি-সর্বস্ব । কিন্তু 
আমাদের জীবন প্রবৃত্তি-সর্বন্ব নহে ; প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিও আমাদের যথেষ্ট আছে । 

এই বুদ্ধি আছে বলিয়াই আমর! মানুষ; ইহাই আমাদিগকে পশড হতে পৃথক 

করিয়া রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বুদ্ধি বিবেচনা ব্যতীত আমাদের 

চেতনার মধ্যে আরে] একটি জিনিষ আছে যাহা কেবল মানুষেরই আছে, পশুদের 

নাই; উহাকে আমরা আত্মচেতন। (5০]£ ০০2280300813588) বলিতে পারি । 

আমার মধ্যে যখন কোন ভাব আসে, তখন আমি শুধু সেই ভাবের সঙ্বন্ধেই 

সচেতন থাকি, তাহা নহে; সঙ্গে সন্গে আমার নিজেব সম্বন্ধেও সজাগ থাকি । 

ধর, আমার মনের মধ্যে এখন স্থখের ভাব আসিয়াছে , দলে আমি শুধু স্থখের 

কথাই জানিতে পারি না) কেন সুখ পাইতেছি, আমার পক্ষে এই 'প্রকাব স্থ 

বাঞ্চনীয় কি না, আজ্মোন্নতির পক্ষে ইহা বিদ্প স্থগি করিতে পারে কি না ইত্যাদি 

আত্ম সম্বন্ধীয় অনেক কথাই চিস্তা করিতে পারি । উহাকে আন্ন-চেতন। বলে। 

কিন্তু পশ্ুপক্ষীর পক্ষে এই প্রকার আত্মচেতনী সস্তব নহে। বর্তমান মুহৃতে 
তাহার মনের মধ্যে যদি স্থথবোধ আসে, তবে সেও মানুষের ন্যায় অনায়াসে 

উনার কথা উপলব্ধি করিতে পারে সত্য, কিন্তু উহ্হাকে অবলম্বন করিয়া সে আত্ম 

চিন্তা করিতে পারে না; উহার ভবিষৎ ফলাফল কি, উহাতে তাহার আস্মোন্নতি 

হইতে পারে কি না ইত্যাদি কোন কথাই সে ভাবিতে পারে না। "অর্থাৎ 

তাহার চেতনা আছে, কিন্তু আত্মচেতন। নাই । এই আত্মচেতনাই মাভষের 

বৈশিষ্ট্য । সে জানে যে তাহার জীবনের এক উদ্দেশ্য (00 ) আছে; সেইজন্য 

এ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই দে তাহার কার্যাবলী পরিচালিত করে। 

তাই তাহাকে সর্বদাই আত্মবিচার করিতে হয়। এইভাবে নিজের উদ্দেশ 
সঙ্গন্ধে অবহিত থাকা এবং সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী জীবন পরিচালনা কর!__- 

ঈহা কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব । ইহার জন্য যে আত্মচিন্তা বা 
আত্মচেতনার প্রয়োজন তাহ পশুদের পক্ষে সম্ভব নহে । এই আত্ম- 

চেতন।র সহিত আর একটি শক্তিও মান্তষের আছে--তাহাব নাম আজ্ম-নিয়ন্্রণ 
(95611 9৩ 701755002)) | যেহেতু মানতষ নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছ। সম্বন্ধে সম্যক 
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অবহিত আছে, সেইহেতু সে নিজেই নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পাবে; 
অপরের ইচ্ছা অনুসারে তাহার কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় না; এক কথায় সে 
স্বাধীন | | | 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মানুষের তিনটি বিশিষ্ট গুণ আছে, যথা বুদ্ধি- 

বিবেচন।, আত্মচেতনা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। এইসব গুণ আছে বলিয়া মান্ষকে 
75500 বলা হয। অনেকের মতানসারে, ঈশ্বরেরও এইসব গুণ আছে; 
সেইজন্য তাহাকে [05029] 00 বলা যাইতে পারে। তাহারা বলেন, 
ঈশ্বর অচেতন জড় পদার্থ নহে; তিনি “সত্য জ্ঞানং?, তিনি চৈস্যাময় পুরুষ । 

তিনি সর্বজ্ঞ; তাহার অজ্ঞাতে গাছের একটি পাতাও মাটিতে পড়িতে পারে না। 

সকলের মনের কথাই তিনি জানেন; আমাদের স্থ, দুঃখ. শোক অন্ুতাপ-কিছু্ 
তাহার অজ্ঞাত নহে। শুধু তাহাই নহে; আমাদের কর্ণ অন্ষায়ী প্রত্যককেই 
তিনি যথাযথভাবে বিচার করিয়া থাকেন; সকলের জন্যই তিনি চিস্তা করেন, 

তাহার ন্নেহ দয়া ও করুণার অন্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ, শুধু যে আমাদের কথাই 
তিনি চিন্বা করেন, তাহ। নহে, আত্ম সঙ্গন্ধেও তিনি সচেতন । আমর। সকলেই 

বলি “তোমারি ইচ্ছা! হউক পূণ করুণাময স্বামী” , তবে তীভাঁর ইচ্ছা কি, উহ 

আমরা সঠিক জানি না, কিন্তু তিনি সবই জানেন। তাহার শাষ্টির উদ্দেশ্য কি, 
তিনি কি স্ষষ্টি করিতে চান এবং কি উপাষেই বা উহ। সাধন করিতে চান__সবই 

তিনি অবগত্ত আছেন । এক কথায়, আন্মগত সমস্ত বিনয়েই ভিনি সম্যক 

সচেতন”(আত্মচেভন। ।| তৃতীয়তঃ, তিনিও নিজের উচ্জা অন্তসারে কাঁজ 

কবেন; অপরেব দ্বারা তাহার কার্যাবলী নিষস্ত্রিত হয নাঁ, বস্তুতঃ সেইবূপ 
কোন সম্ভাবনাই এক্ষেত্রে নাই; কারণ ভগবানের বাতিরে তো কিছুই নাই, 
অতএখ অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার কোন প্রশ্নই এখানে উঠিছে পারে না! 

ন্র্থাৎ তাহার আত্মনিয়্ত্রণের পথে কোনই বাধা নাঈ 1. 

! ঈশ্বর ও ব্রক্মা (0:০এ ৪:70. 0১৩ /১108 01826) 

যাহারা ঈশ্বরকে চ1307058] 0:00 বলিয়। মনে করেন তাহাদের মতবাদ 

ব্যাখ্যা করা হইল। তীহার। বলেন বে, ঈশ্বরের মধ্যে বন্বিধ গুণ আছে, 
সেইজন্য তিনি সগ্চণ ঈশ্বর । তবে বলা বাহুল্য, সকলেই এই মতবাদ গ্রহণ 
করেন না। অনেকে মনে করেন যে ঈশরের প্রতি কোনরূপ গুণ আরোপ কর! 

সম্ভব নহে; তিনি গরণাতীত | তাহার প্রতি যে কোন গুণই আরোপ করা হউক 

ন] কেন--উহাতে তাহার মর্ধ্যাদ বুদ্ধি হয় না, বরং তাঁহাকে সীমায়িত করিধ! 
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দেখা হয়। খর, আমরা বলিলাম “ঈশ্বর দয়ালু”; এক্ষেত্রে “দয়ালু” বলিলেই 
বুঝিতে হইবে যে তিনি নির্দয় নহেন ; কিন্তু ইহাতে তাহার ব্যক্তিত্বকে সীমায়িত 

করা হয় নাকি ৮ কেন তিনি নির্দয় হইবেন না? নির্ঘয় হইবার ক্ষমতা কি 

তাহার নাই? যদি না থাকে তবে বলিতে হইবে যে তাহার শক্তি সীমায়িত 

কর| হইয়াছে । সেইকপ আমরা যদি বলি “ঈশ্বর মহৎ” (বুহৎ), তাহা হইলে 
বুঝিতে হইনে যে ঈশ্বর “অণু” ক্ষুদ্র) নহেন; কিন্তু কেন তিনি অণু হইতে 

পারিবেন না £ বরং অণু অপেক্ষাও অণুতর হইতে তাহার বাধা কি? তাই গীত 

বলেন “ঈশর মহৎ অপেক্ষাও মহন্রর, আবার অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর” | বস্তৃতঃ 
ঈশ্বরের প্রতি কোনপ্রকাৰ গুণ আরোপ কর! যাইতে পারে না। সেইজন্য 

শংকরাচাধ্যের মতে ঈশ্বর নিপুণ) তবু তীহাকে যখন বেদান্তে “সত্যং জ্ঞানং 

অনস্তং আনন্দ” বর্গ” বলিয়! বর্ণনা করা হয়, ভখন উহার অর্থ এই নহে যে এই 

গুণগুলি ঈশ্ববের মণ্যে সত্যই নিহিত আছে ১ উহার অর্থ এই যে ঈশ্বরকে 

যদি বর্ণনাই করিতে হয় তবে এইরকম ভাবে বর্ণনা! কর] ছাড়! আর কোন ভাল 

পন্থা নই । নিগুণ রক্গকে ভাষায বর্ণনা করিতে গেলেই তিনি সগুণনূপে 

'গ্রতিভাত ইমা পেন । এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক রাজা 

আশ্রমে গিয়া মুনিবরকে ভিজ্ঞাসা করিলেন “গ্তরুদ্বে, ঈশ্বরের স্বরূপ কি ৮” 

মুনিবর যেমন নীরব ছিলেন তেমনই নীরব রহিয়া গেলেন, কোন উত্তর দিলেন 

ন।। রাদ্গ। আবও ছুই তিনব।ব এই প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাই! 

একটু অসম্থষ্টু ইয়া আশ্রম হইতে চলিয়। গেলেন। তখন তাহার শিল্পা বলিলেন 

“গুরুদেব, রাজাকে তাহার প্রশ্নের উত্তৰ দিলেন না কেন ?” মুনি বলিলেন, “বৎস, 

আমি তো উত্তব দিয়ছি । রাঁজা ঈশ্বরেব স্বরূপ জানিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্ত 

ঈশ্বরের স্বৰপ তে। ভাষাষ বর্ণন। করা যায় না। যদি এক কথায় বলিতে হয়, 

তবে বলিব তিনি নি? তিনি নীরবতী, তিনি 9116005 , আমি নীরব থাকিঘ। 

রাজাকে তাহাই বলিয়াছ্ি ।” 

মুনিবব থে ব্রঙ্গের কথা বলিতেছেন তাহ। নিগ্ুণ ব্রহ্ম? উহাই শংকরাচার্ষের 

পরমত্রক্ধ ( /£১950106 )| কিন্তু আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের পক্ষে এই 

প্রকার নিগুণ ব্রহ্ম লইয়া! তৃপ্ত থাক! সম্ভব নহে । তাই নানা প্রকার গুণ আরোপ 

করির! আমর! তাহাকে সগ্চণ ব্রদ্মে পরিণত করিয়া লইয়াছি, ফলে আমরা তাহাকে 

সবজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, করুণাময় ঈশ্বর বলিয়! মনে করি । কিন্তু শংকরাচার্য বলেন, 

পারমাথিক দৃষ্টিতে এই প্রকার সপ্ুণ ব্রন্মের সত্তা স্বীকার করা যায় না। কারণ, 
আমরা পৃবেই বলিয়াছি, ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নিগুণ, তাহার প্রতি কোনবপ গুণ আরোপ 



দর্শন প্রসঙ্গ ৪৫ 

করিলেই তাহাকে সীমায়িত করা হয়। তবে ব্যবহারিক জীবনে আমরা তাহাকে 
এইভাবে সীমায়িত করিয়া থাকি। কারণ যতদিন পর্যস্ত আমর! আমাদের 

্ন্তনিহিত ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারি, ততদিন পধন্ত আমর! 

আমাদিগকে ক্ষুদ্র ও দুর্বল বলিয়। মনে করি; এবং আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌবল্য 

অনুযায়ী আমরা আমাদের ঈশ্ববকেও সীমায়িত বলিয়া মনে করি। এইপ্রক।র 

ব্যবহারিক দৃষ্টিবিন্দু হইতে যে সগুণ ঈশ্বরের কথ চিন্তা করা হয়--শংকরাচাষ 

তাহাকে ব্রহ্ম না বলিয়! ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন, আর পারমাধিক দৃষ্টিবিন্দু 
হইতে যে নিগুণ ঈশ্বরের কথ! চিন্ত1! কর! হয়, তাহাকেই তিনি ব্রহ্ম বা পরমব্রক্গ 

নামে অভিহিত করেন । তবে বলা বাহুল্য, ব্রহ্দগ ও ঈশ্বর-স্থতন্ত্র ছুই ঈশ্বর 

নহেন, একই ঈশ্বর; শুধু ছুই বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দু হইতে তাহাকে লক্ষ্য কর! 
হইতেছে । একই ব্রহ্গ-_ জ্ঞানের আলোকে যখন তাহাকে উপলব্ধি করি, তখন 

তিনি নিপুণ ব্রন্ধ; আর ভাবের আবেগে খন তাহাকে পুজা করি, তখন তিনি 
সগুণ ঈশ্বর । মোট কথা, একই ঈশ্বর, সতাঙ্্রূপে তিনি নিগুণ, আর প্রতি- 

ভাসিতরূপে তিনি সগ্ণ। 



দিতীয় খণ্ড 

অধ্যাত্ব তত্ব 
(116 710101510০1 005 হই] ) 

০শশ্স্ম আশ্রয় 

মন ও শমীর 

অধ্যাত্ম প্রনঙ্গে আমরা মন-ও আত্মা লইয়া আলোচন! করিব । কিন্তু প্রথমেই 

বল৷ দরকার যে পাশ্চাত্য দর্শনে মন এবং আত্মার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য 

লক্ষ্য করা হয় ন। মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়া বলিতে আত্মার ক্রিয়া প্রক্রিয়াও বুঝায়, 

আবার আত্মার ক্রিয়া প্রক্রিয়া বলিতে মানসিক ক্রয়! প্রক্রিয়াও বুঝায়। কিন্ত 

ভারতীয় দর্শন অনুসারে মন এবং আত্মার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বর্তমান । মন 

একটি ইন্দ্রিয় মাত্র; চক্ষু কর্ণ নাসিকা যেমন ইন্দ্রিয়, মনও তেমন ইন্দ্রির বিশ্যে। 
তবে চক্ষু কর্ণকে বহিরিক্রিয় বলা হয়, ইহাদের দ্বারা আমরা বহিঙ্গগতের কথা 

জানিতে পারি; আর মনকে বলা হম অন্তরিন্দ্রিয় ; ইহার ছারা আমর] শুধু 

অন্তজগতের ( অর্থাৎ আত্মার ) কথা জানিতে পারি। কিন্ধ পাশ্চাত্য দর্শনে 

মনকে ইন্দ্রিয় বল। দূরে থাকুক, ইহাকে আত্মারই সমানার্থক বলিয়। ব্যাখ্যা কর! 

হয়। সেইজন্য এখানে অধ্যাত্ম আলোচনায় আমরা কখন মন, আর কথন বা 

আত্ম বলিয়! উল্লেখ করিব; উহাতে বিভ্রান্ত হইবার কারণ নাই | 

এখানে আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি-_মন কি? মন যেকি জিনিষ, তাহা 

আমরা সকলেই কিছু না কিছু জানি; কারণ মনের সহিত আমাদের সকলেরই 

সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। আমার মন আছে, তোমার মন আছে, আযাদের 

সকলেরই অন্তরে মন আছে। যাহ! আমাদের এত নিজন্ব এবং অন্তরতম 

জিনিষ, তাহার সম্বন্ধে কিছু না জানা সম্ভব নহে। তাই মন বলিলে 

যেকি বুঝায় তাহা আমরা সকলেই জানি। মন যে কি--উহা! জানিবার 

জন্য বাহিরে দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই ; আমাদের অন্তরের দিকে লক্ষ্য করিলেই 

আমর! উহার ক্রিয়া প্রক্রিয়া অবলোকন করিতে পারি। আমার অন্তরে যে সফল 

ভাব আসিতেছে সে সমস্তই মনের বিকার মাত্র । আমার মনে কখন হিংসার ভাব 

আসিতেছে আর কখন বা রাগ আসিতেছে ; কখন আমি স্বখ বোধ করিতেছি, 

আর কখন ছুঃখ অনুভব করিতেছি ; কখন প্রীতিরসে আপ্নুত হইতেছি আর কখন 
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বা! ভক্তিভরে বিগলিত হইতেছি । এই ভক্তি প্রীতি, সুখ ছুঃখ, হিংসা দ্বেষ-_ 

সমস্তই মনের বিকার মাত্র। সেইরূপ আমি চিস্তা করিতেছি, কল্পনা করিতেছি 

বা স্মরণ করিতেছি--এই সমস্তই আমাদের মানসিক ক্রিয়া। ইহারা বহিজগতে 
বিরাজ করে না, ইহারা আমার মনোজগতে ভাসিয়া উঠিয়া আবার মনোজগতেই 
বিলীন হইয়া! যায়। মনের মধ্যে মনের এই সকল আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করিবার 

একমাত্র উপায় অন্তর্শন ; ইহ] ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। 

তবে শুধু অন্তর্জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াই মন ক্ষান্ত থাকে না) শরীর 

জগতেও ইহা স্বীয় অস্তিত্ব প্রকট করিয়া থাকে । যেমন ধর, সুখ ও ছুঃগ, 

ইহারা মনোজগতের ক্রিয়া হইলেও আমাদের শারীরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে 

বহির্জগতেও আত্মপ্রকাশ করিয়। থাকে । মনে স্থখ হইলে আমরা হাঁসি, মনে 

ভুঃখ হইলে আমরা কাদি | সেইরূপ রাগে আমর। কাপিতে থাকি, ভয়ে আমাদের 

মুখ শুকাইয়া যায়, আর দয়ায় আমাদের চোখ ছলছল করে। ইহাই মনের ধর্শ, 

মনে কোন ভাবের উদয় হইলে তাহা শুধু মনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে না? শরীরকে 

কাপ।ইয়। দোলাইয়া৷ ইহার! বাহিরে প্রকট হইয়। পড়ে । 

তাহ] হইলে দেখা যাইতেছে যে, আমরা যে মনের কথা আলোচনা করিতেছি 

তাহা দেহ-বিমুক্ত মন নহে, তাহা দেহ-বদ্ধ মন; দেহের মধ্যে ইহা ক্রিয়া করে 

সেইজন্য মন্ ক্রিয়া! করিলে দেহকেও ক্রিয়! করিতে হয়। অর্থাৎ মনের সহিত 

দেহের এক গভীর সম্বন্ধ আছে। তবে সর্বদেহ অপেক্ষ! দেহস্থ মন্তিফের সহিতই 

ইহার সম্বন্ধ গভীরতম | দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যাপারেই ইহা! আমর! লক্ষ্য 

করিতে পারি । আমরা যখন মানসিক পরিশ্রম করি তখন বেশ বুঝিতে পরি 

মস্তিষ্কের মধ্যে কেমন যেন আলোড়ন হইতেছে । অত্যধিক চিন্ত। করিলে ব| 

অত্যধিক অধ্যয়ন করিলে আমরা হাতে বা পায়ে কোথাও উত্তেজনা অনুভব 

করি না, উত্তেজন৷ অন্নুভব করি শুধু মস্তিষ্ষে। পড়িতে পড়িতে মাথা অনেক 

সময় এমন গরম হইয়া যায় যে মনে হয় মাথার মধ্যে উষ্ণ রক্ত প্রবাহ ছুটিতেছে ; 

তখন মাথায় কিছু ঠাণ্ডা জল ঢালিলে আমরা আরাম অগ্ভব করি । মোট কথা 

মানসিক পরিশ্রম করিলে মস্তি ক্ষুব্ধ ও উদ্দীপিত হইয়া উঠে) আবার মানসিক 

পরিশ্রম বন্ধ করিয়া দিলে মস্তিষ্কের উদ্দীপনাও বন্ধ হইয়া যায়। ইহা হইতে 

আমরা স্বভাবতঃই অনুমান করিয়! থাকি যে মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 

বর্তমান আছে । তারপরে আর এক কথা; ধর, কেহ সজোরে তোমার হাতে বা! 

পায়ে আঘাত করিল; তাহাতে তোমার চিন্তান্রেত একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার 

সম্ভাবনা আছে কি? আঘাতের জন্ত তুমি খুব ব্যাথা পাইবে বটে, কিন্তু তাই 
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বলিয়। তোমার চেতনা যে একেবারে লোপ পাইয়! যাইবে_-এমন সম্ভাবনা খুবই 

কম। কিন্তু হাতে বা পায়ে আঘাত না কারিয়া কেহ যদি সজোরে আমাদের 

মাথায় আঘাত করে, তাহা হইলে কি হয়? তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা 

করিবার ক্ষমতা থাকে না; আমরা তৎক্ষণাৎ হতচৈতন্য ভূইয়া পড়িয়া যাই। 

মোট কথ। শরীরের কোথাও আঘাত লাগিলে আমরা শুধু ব্যথা পাই, কিন্তু 

চেতন! হারাই ন1; অথচ মাথায়, তথ] মস্তিষ্কে জোরে আঘাত করিলে আমর! 

একেবারে চেতনা হারাইয়। বসি । ইহা হইতেও আমরা মন ও মস্তিক্ষের ঘনিষ্ট 

সম্বন্ধ অন্রমান করিতে পারি । 

তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে মন্তিঘ তথ| দেহের সহিত মনের গভীর 
সম্বন্ধ আছে। এই সমুন্ধ সম্পর্কে যে বিভিন্ন মতবাদ আছে, তাহা আমরা 

একে একে ব্যাখ্যা করিব | 

চু. 101615000788877) (10685081758 ) 

দার্শনিক পণ্ডিত [65০81065 বলেন যে দেহ মনের উপর ক্রিয়া করিতে 

পারে, আবার মনও দেহের উপর ক্রিয়। করিতে পারে, ইহারা পরম্পব 

পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে । উদাহবণ, আমি দেখিলাম গাছে একটি 

গোলাপ ফুল ফুটিয়া আছে। তখন আমার ইচ্ছা হইল ফুলটি তুলিয়া লট, 

তাই হাত বাডাইয়া৷ ফুলটি তুলিয়া লইলাম। এক্ষেত্রে ইচ্ছা! বা কামন! মনের 

ব্যাপার; কিন্তু ইহা শরীরের উপর ক্রিয়া করিয়। আমার হাতকে যথাধথভাবে 

পরিচালিত করিতেছে । সেইরূপ শরীরও মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে । 

যেমন বাহির হইতে বায়ুতরঙ্গ আসিয়া আমার কর্ণ-উন্দ্িয় উদ্দীপিত করিল; 
তথন এই উদ্দীপনা সংবাদ নার্ভ বাহিয়। মস্তিক্ষে গিয়। পৌছিল এবং সেখানে 

শব্দ সংবেদনে পরিণত হইয়া গেল। এক্ষেত্রে শারীরিক ক্রিয়া হইতে 
মানসিক ক্রিয়। উৎপন্ন হইতেছে | তাহ 1089০81665 বলেন যে, শরীর মনের 

উপর ক্রিয়া করেই আর মনও শরীরের উপর ক্রিয়া করে; এই প্রকার 

পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে 1162190001157) বলে । 

সমালোচনা 

এই মতবাদের স্বপক্ষে প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে আমাদের 

ব্যবহারিক জীবনে ইহা সত্য এবং যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

অন্ত্র্শনের সাহায্যে আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি যে হাত বাড়াইবার জন্য আমি 
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শক্তি প্রয়োগ করিতেছি, এবং শব শুনিবার জন্য আমি কান খাড়া করিতেছি । 

অর্থাৎ দেহ ও মন যে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতেছে--ইহ। আমি স্পষ্ট 

উপলব্ধি করিতেছি। আমার এই বোধ এত স্পষ্ট এবং প্রকট যে ইহাকে 

একেবারে অলীক বলিয়া উড়াইয়। দেওয়া! যায় না। তবে সাধারণ 

অভিজ্ঞতায় যাহাই প্রতীয়মান হউক না কেন, তর্কের দ্বারা এই 175190- 

(01150) সমর্থন করা যায় না। ইহার বিরুদ্ধে দুইটি গুরুতর আপত্তি আছে-_ 
(১) শরীর ও মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পদার্থ; ইহারা যে পরস্পরের 
উপর কি করিয়৷ ক্রিয়া করিতে পারে তাহা কেহই বলিতে পারে না; ইহা 

মনোবিজ্ঞানের চির-রহশ্যাবৃত সমন্যা। শারীরিক ক্রিয়াম নার্ডের স্পন্দন 

আছে, পেশীর সঞ্চালন আছে, অঙ্গ-প্রতঙ্গের গতি আছে; বল! বাহুল্য, 

নার্ভ, পেশী ও অঙ্গ-প্রত্যন্শ সবই জড়বস্ত; সেইজন্য জড়বন্তর সাধারণ গুণ 

যথা, দৈরধ্য ও প্রস্থ, ঘনত্ব ও দূরত্ব ইত্যাদি সবই ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান 

আছে। এক কথায়, ইহারা সকলেই স্থান দখল করিয়! বিরাজ করে। 

কিন্তু মনের কোন স্থান-ব্যাপ্তি নাই; দর্ঘ্য প্রস্থ ঘনত্ব প্রভৃতি জড়পদার্থের 
কোন গুণই ইহার মধ্যে থাকিতে পারে না। মোট কথা, মন চেতন পদার্থ 

আর শরীর অচেতন পদার্থ; ইহার ছুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের ব্যাপার, 

ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার সাদৃশ্ত নাই। এইরূপ সম্পূর্ণ ছুই বিরোধী বস্ত 

কিভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, চেতনা কি করিয়া অচেতন 

শরীরকেপ্সঞ্চালিত করিতে পারে, আর অচেতন শরীরই বা কি প্রকারে 

চেতন মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে-_তাহ। মনোবিজ্ঞনের চির-রহ্যাবৃত 

সমস্যা । (২) আর এক কথা, মানিয়া লওয় যাউক যে, যে কোনে! 

উপায়েই হউক না কেন ইহার পরম্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে এবং 

ক্রিয়া করিয়া থাকে । তখন আর এক মুশকিল আসিয়া জোটে। জড় 

বিজ্ঞানের এক প্রধান বিধি, 000301৮৪001 ০6719066200. 2069 ; 

অর্থাৎ জড়জগতে কোন বস্তরই বিনাশ নাই। প্রত্যেক বস্তুই রূপাস্তর গ্রহণ 

করিতে পারে, কিন্ত কান বন্তই বিনষ্ট হয় না। উদাহরণ, গরম করিলে 

জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়; এক্ষেত্রে জল তো বিনষ্ট হইতেছে না, জল 

শুধু রূপান্তর গ্রহণ করিয়া আকাশে ভাসিয়৷ বেড়াইতেছে। সেইক্ষপ নদীর 

স্রোত বৈহ্যতিক প্রবাহে রূপান্তরিত হইতেছে, এবং পেট্রোলের সুপ্ত শক্তি 
মোটরের চলংশক্তিতে পরিণত হইতেছে । অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রেই জিনিষগুলি 
বিনষ্ট হইতেছে না; ইহারা বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়া জড়জগতেই বিবাজ 



৫০ অধ্যাত্ম-তত্ 

করিতেছে । ইহাই জরডজগতের নিয়ম; ইহার মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবণীয় 

(0928600) হাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, শুধু রূপান্তর আছে যাত্র। কিন্তু 

আমর! যদি বলি যে, শরীর ও মন পরম্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, 

তাহা হইলে এই নিয়ম অস্বীকার করিতে হর। ধর, আমরা বলিলাম যে 

মন্তিষ্ষের ক্রিয়ার ফলে সংবেদন সৃষ্টি হইল; অর্থাৎ মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ শক্তি 

স্বেদনে পরিণত হইয়া গেল। তাহ। হইলে হ্বীকার করিতে হইবে যে এক্ষেত্রে 

জড়জগৎ হইতে কিঞ্চিৎ শক্তি চিরতরে হাঁস প্রাপ্ত হইয়। গেল। আবার 

ধর, বলিলাম বে মানসিক ক্রিঝ/র কলে আমার শরীর সঞ্চ(লিত হইল, অর্থাৎ 

মানসিক শক্তি শারীরিক শক্তিতে পরিণত হ্ইল। তাহা হইলে স্বীকার 

করিতে হইবে ঘে এক্ষেত্রে কোথাও হইতে একটু নৃতন শক্তি আসিল এব, 

ফলে জডজগতের শক্তি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু আমর পূর্বেই 

বলিয়াছি, জশক্তির মোট পরিমাণ অপরিবর্তনীব_ইহার হ্বাস বা বৃদ্ধি সম্ভব 

নহে। অতএব [00680000150 গ্রহণ করিলে আমাদিগকে বিজ্ঞানের এক 

গ্ররতিপাদ্তি বিধিকে অস্বীকার কবিতে হয়, কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। 

1] 00085389198,11977, 

উপরোক্ত আপত্তিগুলি এডাইবার জন্য ডেকাটের শিষ্যগণ এক অষ্ুত মতবাদ 

প্রচার করিয়। গিয়াছেন ; উহ্হার নাম 00০00895101581157) | ডেকাটের ন্যায় 

তাহারাও বলেন যে মন ও শরীর সম্পূণ বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী বস্ত; তবে তাহার। 
স্বীকার করেন যে ইহাদের পক্ষে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করা সম্ভব শহে। কিন্ত 

তাহ হইলে ইহাদের কাঁধকলাপের মধ্যে ঘে আশ্চর্য সামঞ্জশ্য দেখ। যায়-__উভ। 

কি ভাবে ব্যাখ্যা কর! যায়? আমর। স্পষ্ট উপলব্ধি করি যে দিনের বেলায় যখনই 

আমরা চোখ খুলি ( অর্থাৎ শারীরিক ক্রিরা করি) তখনই আমরা আলোর 

সংবেদন পাই + "আর যখনই আম্র। সংক্ল করি (অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়া করি) 

তখনই আমরা চোখ বন্ধ করিতে পারি । শরীর ও মনের মধ্যে এই যে আশ্চর্য্য 

সামগ্ুস্ত বিছ্যমান-_ ইহার কারণ কি? ইহারা তে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে 

পারে না? তৎ সত্বেও ইহাদের কাযাবলীর মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত মিল দেখি কেন ? 

ইহার ব্যাখ্যায় ডেকা্টের শিষ্যগণ বলেন ষে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ফলেই এইরূপ 

হইয়া খাকে। উদাহরণ, আমি ইচ্ছা করিলাম যে হাত বাড়াইয়া৷ ফুলটি তুলিয়া 
লই। কিন্তু শুধু ইচ্ছা করিলেই তো হয় না; হাতাট বাড়াইতে হইবে; কিন্তু 
বাড়াইবে কে? ইচ্ছা ব| সংকল্প তো আমার মনের ব্যাপার; শরীরের উপর 
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ইহা! ক্রিয়া করিতে পারে নাঁ। তাহা হইলে হাতটি সঞ্চালিত হইবে কেমন 
করিয়া? ইহার উত্তরে, 0০০251929119) বলে যে মনকে সাক্ষাৎভাবে শবীরের 

উপর ক্রিয়া করিবার প্রয়োজন নাই » মনের মধ্যে ধখনই ইচ্ছার উদ্রেক হয় তখনই 

ঈশ্বর আসিয়া আমার শরীরকে সঞ্চালিত করিয়া দেন; তাই আমি হাত 

াঁডাইয়া ফুল তুলিয়া লই । এক্ষেত্রে আমার মন শরীরকে সঞ্চালিত করিতেছে 

না। আমার শরীরকে সঞ্চালিত করিতেছে ঈশ্বর; অতএব আনল কর্তা 

ঈশ্বর, আমার মনের ইচ্ছা নিষিন্ত মাত্র । মামার ইচ্ছার কোন কাধাকাবিতা 

নাই, কাধ্যক্ষমতা আছে ঈশ্বরের, তিনিই আমার ইচ্ছা অনুযায়ী হাতকে 

সঞ্চালিত করিয়া দিতেছেন। সেইরূপ বাহির হইতে বাযুতরক্গ আসিয়া আমার 
কর্ণকে যখন উদ্দীপিত করে এব সেই উন্দীপনা-সংবাদ যখন আমার মস্তি্ধে গিয়। 

পৌছে--তথন আমাব পক্ষে শব্দ সংবেদন পাওয। দরকার ; কিন্তু মস্তিক্ধ তো 

শারীরিক বস্তু; ইহা মানসিক সবেদন হি করিনে কেমন করিয়। ? কিন্ত 

মাভৈঃ, ঈশ্বর আছেন ; তিনি খেই দেখিলেন যে আমাদের মস্তিক্ষেব মধ্যে উপঘুক্ 

পরিস্থিতির উত্তর হইয়াছে, অমনি তিনি তছুপমোগী সংবেদন টি করিয়া 

দিলেন ; ফলে আমি শব্দ সংবেদন পাইলাম । এ ক্ষেত্রেণ আমার উদ্দীপিত 

মস্তিষ্ক নিনিত্ত মার, উহাকে উপলক্ষ্য কবিয্বা ঈশরব মনের উপর কিয় 

করিতেচ্চেন | 

পা সমালোচনা 

এই যতবাদের প্রতি মোটেই এুরুত্ব আরোপ করা মাঘ না। 'প্রথমৃতঃ, 

ঈএন আছেন কি না-তাহারঈ কোন সঠিক প্রমাণ নাই; তারপরে 

যেকাজের জন্য তাভাকিক প্রয়োজন হইতেচ্ছে তাহা নিতান্তই হাশ্যাম্প্দ । প্রতি 

মুহূর্তে প্রত্যেকের নিকট তিনি হাক্তির হঈতেছেন_যাহাতে তাহার শারীরিক 
ক্রিয়ার সঙ্গে যথাধথ মানসিক ক্রিয়া এব মানসিক ক্রিরাব লক্ষে যথাযথ খারীরিক 

ক্রিযা সংঘটিত হইতে পারে; ইহাই তাভার নাকি প্রতি মুঙ্র্তর কাজ! ইভা 
সি 

নিতাস্ক হান্তাস্পদ কথা নহে কি? 

111 1১6-556501151760 11717770175 (1610016) 

উপরোক্ত আপত্তি দূর করিবাঁর জন্য অনেকে বলেন যে ঈশরকে প্রতিমুহ্ে 

মামাদের কার্ষে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই । প্রারষ্তে একবার সামঞ্জস্য 

ধন করিয়া দিলেই হঈল । তারপরে ব্বযণক্রিয় ভাবে শ্ামাদের শরীর ও ম 
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পরস্পরের সহিত সামঞ্রন্ত রাখিয়া কাজ করিতে পারে। উদাহরণ, ছুইটি ঘড়ি 

নিখুঁতভাবে তৈয়ারি করিয়া কারিগর দুইটিকেই একই সময়ে দম দিয়! চালু করিয়া 

দিলেন। তখন হইতে দুইটি ঘড়ি একই সময়ে টং টং করিয়া বাজিবে । এক্ষেত্রে 

বল! বাহুল্য কোন ঘড়িই অন্য ঘড়ির উপর ক্রিয়া করিতেছে না, অথচ কি অদ্ভুত 

সামঞ্তশ্য রাখিয়। তাহারা কাজ করিতেছে । ইহার কারণ প্রারস্তেই তাহাদের 

মধ্যে সামধ্রন্ত সাধন করিয়! রাখ হইয়াছে, সেইজন্য কারিগরকে ঘন ঘন ইহাদের 

কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে না । শরীর ও মনের মধ্যেও ঠিক এইবনপ সম্বন্ধ 

বর্তমান। ঈশ্বর এমন নিখুঁতভাবে ইহাদিগকে তৈয়ারি করিয়াছেন যে, 

যখনই মন ক্রিয়া করে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ক্রিয়। করে; আবার যখন 

শরীর ক্রিয়! করে তখন সঙ্গে সঙ্গে মনও ক্রিয়া করে। প্রারস্ত হইতেই এইরূপ 

সামঞ্জন্ত (1১05-8808191151)60 [79100909) সাধিত করিয়া রাখা হইয়াছে; 

সেইজন্ ঈশ্বরকে আর এখন হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। 

সমালোচন। 

বলা বাহুল্য, এই মতবাদের উপরেও বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ কর। 

যায় না। (0008910109811970-মতবাদের ন্যায় ইহারও মতে শ্বরই 

আমাদের শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে সামপ্বস্ত সাধন করিতেছেন , 
তৰে প্রতিমূহূর্তে এইরূপ করিবার প্রয়োজন হইতেছে না, প্রারস্তে .একবার 

করিয়! দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইরাছেন। ইহাকে ব্যাধ্যা বলে না? ব্যাখ্যার 

মাধ্যমে শুধু স্বীকার করা হইতেছে বে মন ও শরীরের মধ্যে অনতিত্রমণীয় 
পার্থক্য ব্তমান। 

(1৬) 1১81811515872, (51010029) 

উপরোক্ত তিনটি মতবাদেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে মন ও শরীর সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন প্রকৃতির জিনিষ; ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার সাদৃশ্য নাই, অথচ 

ইহাদের কাজের মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্ুস্ত বততমান। ইহার কারণ কি? এই 

কারণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য ডেকা এবং তীহার শিষ্কগণ যাহা বলেন এতক্ষণ 

তাহা আলোচনা করা গেল। এখন ৪10029. কি বলেন, তাহাই ব্যাখ্যা করা৷ 
যাউক। 591)082-ও বলেন যে দেহ ও মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন; অতএব ইহারা 
পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। তবেসঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলেন 

যে ইহাদের পক্ষে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিবার কোনই প্রয়োজন নাই । কারণ, 
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ইহারা বিভিন্ন হইলেও মূলে এক, ঘেহেতু ইহারা একই ব্রন্ষের বিভিন্ন গুণ মাত্র । 

59115029-র মতানসারে ব্রন্মের দুইটি গণ আছে--টৈহিকতা! (দেহ) [:%6615890) 

এবং মানসিকতা (মন, (000050801506$8 )। এই দুইটি গুণের মধ্য দিয়াই 

তিনি নিরম্তর আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অতএব আমরা যখন বলি যে, এই 

বিশ্বব্রহ্ধা্ড সমস্তই ব্রন্ধের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তখন আমরা এই বুঝি যে যেখানে 
যাহা আছে সবই ত্রদ্ষের এই গুণদ্য়ের প্রকাশমাত্র; তাহার এই গুণছয়-_ 

দৈহিকতা ও মানসিকতা বিশ্বের সর্বত্রই সমভাবে বঙ্মান । যেখানে দেহ আছে 

সেখানেই মন আছে, আর যেখানে মন আছে সেখানেই দেহ আছে। ঈশ্বর 

যেমন এই ছুইটি গুণ ছাড। থাকিতে পারেন না, তেমন এই গণ ছুইটিও পরম্পর 

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। থাকিতে পারে ন।; সর্বত্রই ইহারা একত্রে বিগ্কমান আছে। 

তাই যখনই আম্বা জড় পদার্থ দেখি তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে ইহার মণো 

মন আছে, আর যখন মন দেখি তখন বুঝি যে ইহার সঙ্গে দেহ আছে। ইহার! 

একই জিনিষের দুইটি বিভিন্র দিক | যেমন, বাহির হইতে যখন প্রত্যক্ষ করি 

তখন দেখি আমি কয়েকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টিমাত্র ; আমার হাত পা নাক 

কান আছে। কিন্তু ইহা তো শুধু আমার বাহিরের দিক; আমার ভিতরের 

দিকেও লক্ষ্য করিতে হইবে । ভিতরের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখি আমার মধ্যে 

চিন্তা কামন কল্পন। গ্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া-নিরস্তর প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে । 

এইভাবে দুই দিক হইতে লক্ষ্য করিলে তবে আমাকে পূর্ণ দপে দেখা হয়। নতুব। 

শুধু দেহের দিকে লক্ষ্য করিয়৷ আমাকে কেবল এক জড়পদার্থ বিবেচনা করিলে, 

অথবা শুধু মনের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমাকে কেবল চেতন-পদার্থ বিবেচনা 

করিলে, আমাকে আংশিক ভাবে দেখা হয়, পূর্ণরপে দেখ! হয় না। তাই 

আমরা বলিয়াছি যে দৈহিকতা ও মানসিকতা--ইহার। কখনই বিচ্ছিন্ন হইয়। 

বিরাজ করে না; ইহার! সর্বদাই একত্র থাকে । সেইজন্ত দেখি, যখনই কোন 

মানসিক ক্রিয়৷ সংঘটিত হয়, তখনই কোন না কোন প্রকারের শারীরিক ক্রিয়াও 

সংঘটিত হইয়া থাকে ; আবার যখন কোন মানসিক ক্রিয়। সংঘটিত হয় তখন 

কোন না কোন প্রকারের শারীরিক ক্রিয়াও সংঘটিত হইয়া থাকে । একটি রেল 

লাইন যেমন আর একটি রেল লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলিয়৷ থাকে, 

শারীরিক ক্রিয়াও তেমনি মানসিক ক্রিয়ার সহিত সমান তালে চলিতে থাকে । 

ইহাকে ইংরাজীতে 78181101167) বলে । এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে কেহই 

কাহারো উপর ক্রিয়! করিতেছে না; একটি রেল লাইন যেমন আর একটি রেল 

লাইনের উপর ক্রিয়া করে না, শুধু সমান্তরাল গতিতে চলিতে থাকে, সেইরূপ মন 
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ও শরীরও পরস্পরের উপর ক্রিরা করে না, শুধু সমান্তরাল ভাবে বিরাজ 
করিতে থাকে । 

সমালোচন। 

(১) 'প্রথমতঃ, 9987029-র মতাহ্ুসারে যেখানে মন আছে সেখানে শরীর 

আছে, আর যেখানে শরীর আছে সেখানে মনও আছে ।* ইহা যদি ঠিক হয় 
তবে বলিতে হইবে যে ইট পাথরের মধ্যে চেতনা আছে; কিন্তু কবিরা যাহাই 
বলুন না কেন, বৈজ্ঞানিকেরা এখনও পাথরেব মধ্যে চেতনার সন্ধান পান নাই । 

বাহাদের জীবন আছে, নার্ভ আছে এবং মস্তি্গ আছে, শুধু তাহাদেরই চেতনা 

আছে; ইন্দ্রিয় ও জীবন-বিবহিত জড় পদাথের মধ্যে চেতনা থাকিতে পারে না। 

(১) দ্বিতীয়তঃ, ১7১০24-র মতবাদ যদি ঠিক হয় তবে বলিতে হইবে যে 

আমাদের শরীরের দ্বারা মন কখনও প্রভাবাগ্িত হইতে পারে না, আবার মনের 

দ্বারাও শরীর কখন প্রভাবানিত ভইতে পারে নাঁ। কিন্ত ইহা কি ঠিক? 

আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ভইতে আমরা ইহার কোনবপ সমথন পাই না। 

আমর! সকলেই দেখিতেছি যে শরীরে মখন কোন ক্ষত ভয তখন সঙ্গে সঙ্গে 

আমাদের মনের মধ্যেও ব্যথাব উদ্রেক ভয়, আর মন যখন শোকে ও ঢঃখে 

ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, তখন আমাদের শরীরও দুর্বল +€ ক্লান্ত হইয়া পডে। 

এমতাবস্থায় আমর! কি করিয়। বলিতে পারি যে মন শরীরেব উপর প্রভাব বিস্তার 

করিতে পারে না? বস্তুতঃ শরীরের উপর মনের প্রভাব অস্বীকার করিতে গেলে 

বিশ্বের বিবর্তনই অন্বীকার কবিতে তয়। বিশ্বজগৎ ঘীবে ধারে উন্নতির পথে 

অগ্রসর হইতেছে ; ইহার অন্তসিভিত বিষবগুলি ক্রমে গরমে বিকশিত হইয়। পূর্ণতা 

প্রাপ্ত ভইতেছে। জডের পর জীবন আসিতেছে, জীবনের পব মন আসিতেছে 

এইভাবে নিয়স্তর-জিনিষের পর উচ্চস্তর-জিনিষের আবিাব হইতেছে | তাই 

দেখি মন আসিয়াছে সর্বশেষে ; অথচ এই মনের নাকি কাহারও উপর কোনই 

প্রভাব প্রতিপত্তি নাই_উহাই যদি ঠিক হয় তবে অগ্রগতির সার্কত' 

রহিল কোথায়? 

(৬) 11590521817 777 

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দেহ ৬ মনের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ বর্তমান) 

বিভিন্ন মতবাদে বিভিন্ন ভাবে এই সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা কর হইয়াছে । 

* ইছাকে 7280851১880) বলে ; 99১সব, 79৮০১০-মন ; অর্থাৎ সবব্রহ চেতন, 

সবহ চৈতস্কমর় । 



মন ও শরীর ৫৫ 

উপরে আমর। কয়েকটি মতবাদ আলোচনা করিলাম, কিন্তু কোনটিই সন্তোষজনক 

বলিয়া! প্রতীয়মান হইল না। এখন .জড়বাদিগণের ব্যাখা! শোনা যাউক । 

তাহারা বলেন, উপরোক্ত প্রত্যেক মতবাদেরই গোড়ায় গলদ আছে; তাই 

তাহাদের কাহারো ব্যাখ্যা ঠিক হইতেছে না। তাহারা সকলেই মানিয়া 

লইয়াছেন ষে মন ও শরীর-_ছুইটিই সমান গুরুত্বসম্পন্ন বস্তু। এমন কি 

911০2- যিনি ইহাদিগকে শ্বতন্তর পদার্থ না বলিয়া ব্রন্মের ছুই গুণমাত্র বলিয়া 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন- তিনিও ইহ।দের গুরুত্বের তারতম্য করেন নাই; তাহারও 

মতানুসারে ইহার! ছুইটিই সমান গুরুতর্সম্পন্ন এবং সমান অধ্যাদ[বিশিষ্ট | কিনব 

জড়বাদিগণ ইহা স্বীকার করেন নাঁ। তীহারা বলেন যে মন আসল জিনিষ নহে, 

আসল জিনিষ জড় পদার্থ; উহাই আদিম এবং অকুত্রিম বস্তু; উহার ক্রিয়া 

বশতঃই এই বিশ্বজগৎ উদ্ভুত হইতেছে | শুধু বিশ্বগ কেন, মনোক্তগৎ্ উদ্চুবের 
মূলেও আছে জড়বস্তর ক্রিযা প্রতিক্রিয়।। বহিজগত হইতে উদ্দীপন। আসিয়া 

আমাদের মর্তিষ্কে যে আন্দোলন শষ্টি করে-সেহ আন্দোলনের পরিণামেই 

মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। এইট ভাবে জভবস্তর ক্রিয়া হইতেই 
মনের উৎপত্তি, কিন্তু জড়বস্তর উপব মনেব কোন প্রভাব নাই; শুধু তাহাই নভে, 

জড়বাদিগণের মতে মনের কোন প্রকার কাধ্যকারিতাই খাকিতে পারে শ। 

উদাহরণ £--দুপুর বেল। আমরা গাছের ছায়া দেখিতে পাই; এ ক্ষেত্রে গাছই 
ছায়। স্ষ্টি করিতেছে বটে, কিন্ধু তাই বলিয়। কি ছাধা গাছের উপর ক্রিয়া করিতে 

পারে ?”মোটেই ন।; বরং ছায়াব কোনই কাধ্যকরিত| শাই ) ইহা থাকিলেহ বা 

কি আর ন। খাকিলেই বা গাছের কি ? উহাতে গাছের কোন্ ক্ষতি-বৃদ্ধি হয 

ন1। সেইরূপ মন্তিক্গের ব্রিয়াবশতঃ যে মানসিক প্রতিজ্রিয়! উৎপন্ন হয়-_উহাও 

একরকম ছায়! মাত্র ;* দেহের উপর উহ্ভার কেনই প্রভাব নাই ১ উহা উৎপন্ন না 

হইলেও বিশ্বজগতের কোন ক্ষতি হইত ন1। ৃ 

সমালোচনা । 915025 ও ডেকাটের বিরুদ্ধে আমর! যাহা বলিয়াছি-_ 

জডবাদের বিরুদ্ধেধ তাহা বল! যাইতে পারে । প্রথমত: জড়পদার্থ হইতে শুধু 

জডপদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে ; মন উৎপন্ন হইতে পারে না। মনের ধশ্ম সম্পূর্ণ 

ভিন্ন প্রকৃতির ; ইহার মধ্যে চেতনা আছে কিন্তু স্থানব্যাঞ্চি নাই; আর দেহের 

মধ্যে স্থানব্যান্তি আছে, কিন্তু চেতনা নাই । এই প্রকার চেতনাহীন পদার্থ হইতে 

চেতনার উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে । দ্বিতীয়তঃ, ঘদি বা! বলা হয় যে চেতনাহীন 

* ইহাকে ইংরাজীতে 501075600)610 বলে; সেইজন্য এই মতবাদকে চ0111,67,0- 

22961918970) নামেও অভিহিত কর। হয়। 



৫৬ দর্শন প্রসঙ্গ 

মস্তিষ্ক হইতেই চেতনার উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা! হইলে বিজ্ঞানের এক সর্বববাদী- 

সম্মত মতবাদকে (০০78৫৮৪8000, 01 286651 220 60615) অস্বীকার করিতে 

হয়। বিজ্ঞান বলে যে জড়জগতে কোন জিনিষেরই হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই? কিন্তু 
জড়জগতের কিঞ্চিৎ শক্তি ঘি মানসিক ক্রিয়া উৎপর করিতে ব্যয়িত হইয়া যায়, 
তাহা হইলে বলিতে হইবে যে জড়জগতের কিঞ্চিৎ শক্তি সত্যই হ্থাসপ্রাঞ্চ হইয়া 

গেল। বিজ্ঞানের পক্ষে ইহা স্বীকার করা সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি যে দেহের উপর মনের প্রভাৰ অস্বীকার করিলে আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতাকেও অস্বীকার করিতে হয়। আমি স্পষ্ট 

উপলব্ধি করি যে মানসিক এক্তি প্রয়োগেই আমার শরীর সঞ্চালিত হইয়া থাকে 

আমি যখন মনে মনে সন্কপ্প করি তখনই প্রবন্ধ লিখিতে বসি; ভয় আমিলে এক 

রকম কাজ করি আর রাগ আসিলে অন্যরকম কাজ করি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মনের 

প্রভাবে শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে, এমতাবস্থায় আমরা কি করিয়া 

বলিতে পারি যে মনের কোন কার্যকারিতা নাই ? 

(৬1) 50)600%5 106811872 (139710৩]155 ) 

জডবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের নাম 94৮1০%৮৪ [05811500 | জডবাদে 

স্বভাব্তঃই জড়বস্তুর উপরে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তবে মনের অস্তিত্ব 

একেবারে অস্বীকার করা হয় না, শুধু বল! হয় ঘে ইহার কোন কার্যকারিতা 
নাই | কিন্তু 9৩৮1০০০৮৪ [0681190) বলেন যে মনই একমাত্র সত্য, জড়বস্তর 

কোন অস্তিত্বই নাই। ধর, আমি একটি ফল দেখিতেছি ; জড়বাদ্গিণ বলেন যে 

ফল জডপদার্থ, ইহার এক নিজন্ব সত্ব আছে । [0691156 বা! ভাববাদী বলেন 

যে, ফল সম্বদ্ধে আমি যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার কোনটিও জড়পদাথ” 

নহে, গ্রত্যেকটিই আমার মনের ভাব মাত্র । যখন ফল প্রত্যক্ষ করি, তখন কি 

দেখি? দেখি ইহার এক বিশিষ্ট বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদ আছে, অধিকন্তু ইহার এক 

নিজন্ব আকৃতি আছে এবং ইহাকে আমরা হাত দয়া স্পর্শ করিতে পারি । কিন্তু 

আমর! জিজ্ঞাসা করি-ফলের এই যে বর্ণ, বা গন্ধ বা! স্বাদ_-ইহার একটিও কি 

জড়বস্ত ? মোটেই না; ইহাদের প্রতেকটিই সংবেদন মাত্র, মনের মধ্যে উদ্দিত 

হইয়া ইহারা মনের মধ্যেই লীন হইয়া যাইতেছে; ইহারা জড জগতের অচেতন 
ক্রিয়া নহে, ইহারা আমাদের মনোজগতের সচেতন প্রক্রিয়া। ফলের আকুতি 

সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য ; চোখ দিয়া দেখিয়া বা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া 

বুঝিতেছি যে ইহা আকারে কিঞ্চিং গোল এবং ইহার ওজন অতি সামান্য । 



মন ও শরীর ৫৭ 

কিন্তু আমরা জানি যে চোখ দিয়! দেখিয়া বা! হাত দিয়! স্পর্শ করিয়া! আমরা যাহা 

পাই তাহা সংবেদন ব্যতীত আর কিছুই নহে । দর্শন সংবেদন, স্পর্শ সংবেদন__ 

সবই সংবেদন, এবং সংবেদন মাত্রই মনের জিনিষ, জড় জিনিষ নহে । এইভাবে 
বিশ্লেষণ করিলে বুঝা! যাইবে যে ফলটির কোন স্বতন্ত্রত্ত। নাই; ইহা! কতগুলি 
সংবেদন্র সমষ্টি মাত্র । মোটকথা, ইহার সম্বন্ধে যাহাই আমরা বলি না কেন__ 

সবই সংবেদন-লব্ধ মানসিক তথ্য মাত্র । তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে 

বহির্জগৎ বা জড়জগৎ বলিয়! কোন কিছু নাই , যাহা কিছু আছে সবই আমাদের 
মনের মধ্যে ভাবধার! রূপে বিরাজ করিতেছে । 

সমালোচন। 

এইভাবে ভাববাদিগণ বহির্জগতের ন্বতন্ব অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকেন । 

কিন্ত ইহার অস্তিত্ব উড়াইয়! দেওয়া! তত সহজ নহে । প্রথমতঃ) মানিয়া লওয়। 

যাউক যে সংবেদন ব্যতীত বহিজগতের কোন খবরই আমর! পাই না; সবই 

সংবেদন। কিন্তু বাহিরে কিছু না থাকিলে আমরা সংবেদন পাইবৰ কোথা 

হইতে? আমি তো বাগানে বসিয়! নিজে গান করিতেছি না, আমি চুপ 

করিয়! বসিয়। আছি; তাহা সত্বেও আমি পাখীর গান শুনিতেছি অর্থ[ৎ 

শব্দ সংবেদন পাইতেছি। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আমার 

বাহিরে এমন কিছু আছে যাহা! আমাকে জোব করিয়া গান শুনাইতেছে , 

তাই অমি বাধ্য হইয়া শুনিতেচি। তখন আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে 

আম! ছাড়াও অপর জিনিষ আছে যাহা আমার মনে সংবেদন স্্টি করিয়া 

স্বীয় সত্তা জ্ঞাপন করিতেছে । দ্বিতীয়তঃ, বাগানে বসিয়া কেবল যে আমি 

একাকী গান শুনিতেছি, তাহা নহে; রাম শ্যাম যছু হরি যাহার! বসিয়া 

আছে সকলেই বলিতেছে যে তাহারাও পাখীর কলরব শ্রনিতেছে। আমি 

যদি শুধু একাকী গান শ্ুনিতাম এবং আর কেহই শ্তনিতে না পাইত, 
তাহা হইলে না হয় বলা যাইত যে ইহা আমার মনের স্যহি, বাহিরে 

কোথাও কিছু নাই। কিন্তু তাতা তো নহে; আমি যেমন পাখীর গান 

শুনিতেছি আর সকলেও তেমন পাখীর গান শুনিতে পাইতেছে । আমর! সকলেই 

যখন যুগপৎ একই জিনিষ শুনিতেছি তখন স্বীকার করিতে হইবে যে মনের 

বাহিরে এক স্বতন্ত্র জগৎ আছে যাহা আমাদের সকলকেই সমভাবে উদ্দীপিত 

করিয়া! স্বীয় সত্তা জ্ঞাপন করিতেছে; তাই আমরা সকলেই একই রকম 

সংবেদন পাইতেছি,। তৃতীয়তঃ, শুধু ষে একই রকম সংবেদন পাইতেছি, তাহ। 
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নহে; সকলেই আমরা একই রকম প্রতিক্রিয়াও করিতেছি। বৃষ্টিকে আমর! 

সকলেই যে শুধু বৃষ্টি মনে করিতেছি, তাহা নহে; বুষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য আমরা সকলেই ছাত। ব্যবহার করিতেছি। অথাৎ বহির্জগৎ শুধু একই 

রকমের সংবেদন স্ষ্টি করিয়া ক্ষান্ত নহে, একই ধরণের প্রতিক্রিয়াও আদায় 

করিয়া লইতেছে। এইভাবে বহিজগতের নিকট নতিম্বীকার করিয়া আমর' 

প্রকারান্তরে ইহার ব্বতন্্ সত্ব! মানিয়া লইতেছি । 

(৬1) 0০35০৮5 1058511577 (চ75৮৩]) 

তাহা হইলে দেণা গেল যে বহিজগতের তথ] জডজগতের অস্তিত্ব মোটেই 

অস্বীকার যার না; অথাৎ মনোজগৎ যেমন সত্য, জডজগতৎও তেমন কঠোর 

সত্য; দুটিই সত্য। ইহাদের একটিকে মিথ্যা বলিরা উদ্াইয়া দিতে, 

পারিলে আমাদের ব্যাখত সহজ হয় বটে, কিন্তু 18665091191) এবং 

]9681190)॥ আলোচন]। করিয়া দেখিলাম. যে ইনাদের একটিকেও দির কর: 

যায় না; ছুইটিকেই গ্রহণ করিতে হইবে | [7596] ঠিক তাহাই করিয়াছেন; 

তাহার এই মতবাদের নাম 091০০0৬6 146911500 , ইহ।তে জডবস্ত 

(2৬৭৮: ) এবং ভাববস্ত । 14100 ) ছুইটিরই অস্তিত্ব শ্বীকাব কর। হইয়াছে । 

তিনি বলেন ব্রহ্ম কখন কষ্টি ছাড়া থাকিতে পারেন নী, ক্র মধ্য দিয়ই 

তিনি নিরন্তর আম্মপ্রকা করিয়া চলিয়াছেন। ভেগেলের এই ব্রহ্ধকে 

আমরা বেদান্তের ভাষায় চিৎ? (7২৪50, 001050100519555 ) বলিয়া 'অভিভিত 

করিতে পারি, তিনি অনন্ত জ্ঞান-্বরূপ। তিনি শুধু মানষের মধ্য দিয়! 

আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তাহা নহে ; সুষ) চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র প্রতি অচেতন 

পদার্থ এবং পশু পক্ষী, নর-নারী প্রভৃতি চেতন পদাথ-_ সকল জিনিসের মধ্য 

দিয়াই তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অতএব জডপদার্খ ও অচেতন পদার্থ 

--সকল পদার্থেরই মূলে আছেন তিশি। কবিদের ভাষায় বলা ঘায় যে, 
বখন তিনি সূর্য চন্দ্র বা গ্রহনক্ষত্রে বিরাজ করেন, তখন তিনি জডরূপে 

শোভা পান। আর ধযখন তিনি মানুষের মনে ক্রিয়া করেন তখন তিনি 

চেতনারূপে বিরাজ করেন। 

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে চেতন ও অচেতন পদার্ণের মধ্যে কোন 

মূলগত পার্থক্য নাই; বরং মূলে তাহারা একই, একই ব্রদ্ষের বিভিন্ন প্রকাশ 

মাত্র। এই ত্রন্মের যদি জীবন ইতিহাস লেখা সম্ভব হয়, তবে বলিতে হইবে 

যে, তিনি প্রথমে প্রকাশিত হন জড়রূপে, পরে প্রকাশিত হন আমাদের মন- 
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রূপে । যখন তিনি জঙ়রূপে বিরাজ করেন তখন তিনি আত্মবিম্থৃত থাকেন, 

আর যখন তিনি মনরূপে বিরাজ করেন তখন তিনি আত্ম-চেতনা লাভ 

করেন। এইভাবে বিবেচনা করিলে 'বুঝা যাইবে যে দেহ ও মনের যে 

দ্বন্দের কথা আমরা বলিয়াছি এবং যে দ্বন্ব সমাধানের জন্য বিভিন্ন মতবাদ 

আলে[চন] করিয়াছি, সে ছন্দ প্রকৃত ছ্বন্ব নহে; মিথ্যা ছ্বন্ব। কারণ, যাহারদিগকে 

প্রতিদ্বন্দী বলিয়া মনে করা হইযাছে-_তাহারা তো বাস্তবিক প্রতিঘন্দী নহে, 

তাহারা একই ব্রঙ্ষের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । ইহাদের মধ্যে গ্রতিদবন্দিতা। 

ধাকিতে পাবে না; কাবণ ব্রহ্ম কি করিষ। বন্ষের সহিত প্রতিদ্বশ্বিতা। করিবে * 

হল জ্প্রগাজ্স 

আত্মার "স্বরূপ 

আমর। পুবেই বলিয়াছি যে মনের সহিত দেহের গভীব সঙ্গন্ধ আছে । পৃথ 
গ্রবন্ধে এই সঙ্গন্ধের কখ। আলোচনা করা হইয়াছে ১ সেখানে আমর মন লহয। 

আলোচনা করিয়াছি বটে, কিন্তু সে মন দেহ-বিমুক্ত মন নহে, দেহ সংযুক্ত মন। 
এখন মনকে আমরা শুধু মনের দিক দিয়াই অ।লো৮৭। করিব, দেহের সহিত ইহ! 

কি নম্বন্ধ সে কথা এখানে উ্থাপনই কর। হইবে নী, অথাৎ দেহের কথা বাধ দিয়। 

শুধু মনের কথা 'মালোচনা করাত এহ প্রবন্ধের উদেষ্যে ৷ এঠ এখঙ্গে আমর। 

কথন ইহ্ণকে মন আর কখন ব। আত্মা বলিয়। উল্লেখ করিব | 

মন বলিতে আমরা কি বুঝি তাহাই প্রথমে আলোচনা করা যাউক। ঘণকে 

মামরা সাধারণত ছুইরকম ভাবে অনুশীলন করিতে পাবি । প্রথমতঃ, আ।মর। 

শুধু ইহার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারি; আর দ্বিতীয়তঃ, ঞ্য়।-প্রক্রিয়! লক্ষ্য 

ন। করিয়া, এই ক্রিয়।-প্রক্রিয়ার যে কও, শুধু সেই কার কথাই চিন্ত। করিতে 
পারি। প্রথমে ক্িয়া-প্রক্রিয়ার কথা লওয়া যাউক । তুমি বদি তোমার মনের 

মধ্যে অবলোকন কর তবে দেখিতে পাইবে সেখানে নানা প্রকার ক্রিয়া: প্রঞ্চিয়। 

চলিতেছে ! তুমি স্মরণ করিতেছ বা দর্শণ করিতেছ, :০স্তা করিতেচ্ছ ব৷ কপ্পণা। 

করিতেছ, দ্িধা করিতেছ ব। সংকল্প করিতেছ--ইত্যাদি নানা'প্রকার মানসিক 

ক্রিয়া তোমার মনের মধ্যে ঘটিয়া যাইতেছে । কথন তুমি সুখ বোধ করিতেছ 
আর কখন বা দুঃখ বোধ করিতেছ, কখন রাগ করিতেছ আর কখন ব! ভয় 

পাইতেছ-_ইত্যাদি নানাপ্রকার মানসিক অবস্থা তোমার মনের মধ্যে উদিত 

হইতেছে এবং ক্ষণ পরে বিলীন হইয়! বাইতেছে । মনোবিজ্ঞন অনুশলনের জন্য 
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এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি যথাযথভাবে বিঙ্লেষণ করা প্রয়োজন; তাহা হইলে মনের 

সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্যই জানিতে পারি। 

এইভাবে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কথা! আলোচনা করিতে করিতে ন্বভাবতঃই 

ইহার কর্তার কথা আসিয়া পড়ে। আমাদের মনের মধ্যে চিন্তা স্থৃতি 

কল্পন। প্রভৃতি ক্রিয়া তো৷ আছে; কিন্তু মন বলিতে এই বিভিন্ন ক্রিয্নাগুলি 

ব্যতীত আর কিছুই বুঝি না কি? ক্রিয়াগুলি ছাড়াও মনের মধ্যে 

এমন কোন “অতিরিক্ত কিছু” নাই কি-_ধাহা নিজেকে এই ক্রিয়াগুলির 

কর্তা বলিয়! দাবী করে? তোমার নিজের মনের ভিতবে তাকাও, তাহ। 

হইলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাইবে; তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, এই সকল 
ক্রিয়। ব্যতীত তোমার নিজের এক স্বামিত্ববোধ ব৷ কর্তৃত্ববোধ আছে; ইহাই 

তোমার 5০ বা অহং বোধ। এই অহং বোধ আছে বলিয়াই তুমি বুঝিতে 

পারিতেছ যে, তোমার মনে থে সকল চিন্তা কামন| ব। কল্পনা আসিতেছে, তাহার। 

শূন্য হইতে খসিয়। পড়িতেছে ন। ব! বন্যার জলে তাসিয়া আসিতেছে না) ইহার। 
সবই তোমার নিজন্ব জিনিস; সবই তোমার অহং হইতে উদগত হইতেছে। 

আমার চিন্তা আমার অহ: হইতে আসিতেছে, তোমার চিন্ত। তোমার অহং হইতে 

আসিতেছে । আমার মনে আমি চিন্তা করিতেছি, তোমার মনে তুমি চিন্তা 

করিতেছ; এইভাবে বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া স্ম্পাদন করিয়া আমাদের নিজ 

নিজ অহং আত্মরূপ প্রকাশ করিতেছে । 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে মন বলিতে আমরা শুধু 

কতকগুলি মানসিক ক্রিয়া বুঝি না; যে এই মানসিক ক্রিয়াগুলি সম্পাদন 

করিতেছে সেই কর্তাকেও বুঝি । অর্থাৎ মনকে সম্পূর্ণভাবে অনুশীলন করিতে 

হইলে কেবল ক্রিম়াগুলির কথ! লইয়া আলোচনা করিলে চলে না, সঙ্গে সঙ্গে 

ইহাদের কণার কথাও বিবেচনা করিতে হয়। এই কতা হইতে ক্রিয়াগুলি উদগত 

হইতেছে, ইহাই তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং ইহাই তাহাদিগকে একত্র 

ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মন বলিতে 'আমরা শুধু মানসিক ক্রিয়া! বুঝি 

না, এইসব মানসিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যে কর্তা আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে-- 

তাহাকেও বুঝি। অতএব আমাদের মতান্ুসারে আত্মা মানে শুধু ক্রিয়া নহে, 
বা শুধু করা নহে? আত্ম! মানে কর্তা +-ক্রিয়! | ক্রিয়। বাদ দিয় করার কথা চিন্ত। 

করা য়ায় না। আবার কর্তা বাদ দিয়াও ক্রিয়ার কথ' চিন্ত' করা যায় না। কর্তা 

ও ক্রিয়া লইয়া আত্ম । 



আত্মার স্বরূপ ৬৯ 

দর্শনশান্ত্রের কোন বিষয়েই যখন মতৈক্য নাই, তখন এবিষয়ও যে মতৈক্য 

থাকিবে না, তাহ! বলাই বাহুল্য । আমরা উপরে যে মতবাদ ব্যাখ্যা করিলাম, 

উহাই একমাত্র মতবাদ নহে ; আরও দুইপ্রকার মতবাদ আছে। (১) অনেকে 
বলেন যে আত্ম৷ মানে ক্রিয়াশূন্য কর্তা, এই কর্তা হইতেই মানসিক ক্রিয়া-সমূহ 
উদগত হইতেছে বটে, কিন্তু ক্রিয়াসমূহের কথা বাদ দিয়াও আমরা ইহার এক স্বতন্ত্র 
ও স্বাধীন সত্তা কল্পন। করিতে পারি । ইহাকে ইংরাজীতে ০3:0৪) 9]£ বলে । 

(২) আবার অনেকে বলেন যে কর্তা বলিয়। কোন স্বতন্ত্র সাই নাই, সবই ক্রিয়া 

প্রক্রিয়া । এই কর্তাশন্য ক্রিয়া সমগ্টিকেই তাহারা আত্ম! বলিয়া অভিহিত করেন; 
ইহাকে ইংরাজীতে বলে 72007008156] (৩) আর তৃতীয় মতবাদের কথ! 

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই শ্তানুসারে আত! মানে শুধু ক্রিয়। 

নহে বা শুধু কর্তা নহে; আত্মা মানে কতা+ক্রিয়া। ক্রিয়া বিহীন কর্তা বা 
কর্তা বিহীন ক্রিয়া! সম্ভব নহে । কর্তা থাকিলেই ক্রিয়। চা, আর ক্রিয়া থাকিলেই 
কতা চাই। ইহাকে ইংরাজীতে [10681190096] বলে। আমরা এখন একে 

একে এই খ্তবাদগ্ুলি লইয়| আলোচন! করিব। 

চু. 01016788] ১611 

আমাদের মনের ভিতরে অবলোকন করিলে আমরা কি দেখি? দেখি, 

আমাদের মনের মধ্যে চিন্তাধারা অন্ক্ষণ আসিতেছে ও যাইতেছে ; কিন্তু 

কোন চিন্তাই বেশীক্ষণ ধরিয়া বিরাজ করিতেছে না। যাহা! আসিতেছে তাভ৷ 

থানিকপরেই চলিয়া যাইতেছে; উহার পরিবর্তে আবার নুতন চিন্তা বা 

নৃতন ভাব আসিয়া জমা হইতেছে। সিনেমার পর্দার উপরে যেমন দৃশ্টের 

পর দৃশ্য পরিবর্তন হইয়া চলিয়াছে, আমাদের মনের পটেও সেইকূপ 
ক্রিয়ার পর ক্রিয়। পরিবর্তন হ্ইয়া চলিয়াছে। মনের এই প্রবাহের সহিত 

সাধারণতঃ নদী-প্রবাহের তুলনা করা হইয়া থাকে। নদীর জল এক 
মুহ্র্ও স্থির হইয়া দীড়াইয়া নাই; যে জল আসিতেছে তাহ পরমুহূর্তেই 
সরিয়া যাইতেছে, তখন আবার অন্য জল আসিয়া সে স্থান পূর্ণ করিতেছে। 

নদী-প্রবাহের হ্যায় আমাদের চিন্তাপ্রবাহও এইরূপ নিরস্তর গতিতে প্রবাহিত 

হইতেছে । সবই ঠিক, কিন্তু ইহ! ছাড়াও চেতনার মধ্যে এমন এক 
অতিরিক্ত কিছু আছে_যাহা' শ্রোতের সঙ্গে ভাসিয়৷ যাইতেছে না, যাহ! 
সমস্ত পরিবঙনের মধ্যেও অপরিবর্তনীয় রহিয়া বিরাজ করিতেছে । এই 

অপরিবততনীয় সত্তাকেই ইংরাজীতে [0012)609]1 961£ বলা হয়। এই আত্মাই 
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আমাদের সকল চিন্তা প্রবাহের উৎস বা আধার । বস্তুতঃ আধার না থাকিলে 

যেমন জল থাকিতে পারে না, আত্মা না থাকিলে তেমন চিস্তাধার। বিরাজ করিতে 

পারে না! ভাবিয়া দেখ তো, কোন আধারের মধ্যে আধৃত ন] থাকিলে জল 

থাকিতে পারে কি? সেইরূপ কোন আত্মার মধ্যে আবৃত না! থাকিলে ভাবরাশিই 
বা থাকিবে কেমন করিয়! ? তাই বলিতে হয় যে ইহার! সবই আত্ম! হইতে উদগত 

হইয়। আত্মর মধ্যেই আধৃত রহিতেছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই আত্মা 
চিবন্থন ; ইহার কোন পরিবর্তন নাই; যতকিছু পরিবন দেখি সবই উহার 

উদগত ভাবরাশির মধ্যে । 

সমালোচন। 

(১) আমর।ও আত্মার অস্তিত্ব হ্বীকার করি, কিন্তু উপরোক্ত মৃতবদে 

'আান্সার যে লব্ধূপ (00100610981 5611) ব্যাখ্য। করা হইয়াছে, তাহা গ্রহণ কর 

যাইতে পারে না। আম্মা হইতে ভাবরাশি উদগত হয়, আত্মার মধ্যেই উনারা 

আধূত থাকে--সবই স্বীকার করি। কিন্তু ইহ হইতে কেহ যদ্দি অন্তমান করেন 

যে ভাবরাশি ছান্ডাও আত্মার এক স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান আছে, তাহ! হইলে ঠিক 
তবে ন। উপরে আমরা ষে ছলাপারের উপম| দিয়াছি, “সইটি ব্যাখ্যা করিলে 

'আমাদের বক্তব্য বুঝা যাইবে । জল না থাকিলেও শূন্য আপাব পজিয়। থাকিতে 

পারে; করণ আধারের অস্তিত্বের জন্য জলের প্রয়োজন অপরিহ্ার্ধ নহে । তাই 

(দখি জল বিহনেও আধারের এক স্বাধীন ও ্বতন্ত্র সত্তা বঙ্গায় থাকে । কিন্ত 

আশ্রার সন্ধে একথা মোটেই 'প্রযোজা নহে ; কারণ আত্মার মধ্যে ভাবরাশি শুপু 
আধুত থকে, তাহা নহে, ভাবরাশির মধা দিয়া ইহা আত্মপ্রকাশও করিয়া 

থাকে । ন্থতরাং ইহার সন্তা এবং সার্কতার জন্য ভাবরাশি অপরিহাধনব্ূপে 

প্রয়োজন । তাই ভাবরশি বাদ দিলে ইহার কোন অস্তিত্বই থাকিতে 

পারে না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হঠবে যে জলাধার নিষ্রিয্ দ্রব্য ; 
ইহার জীবন নাই, চেতনা নাই, আত্মবিকাশ নাই; ইহা জড়পদার্থ 
মাত্র। কিন্তু আত্মা জড় পদার্থ নহে; ইহার জীবন আছে, বিকাশ আছে, 
ইহা সক্তিয্ন, চৈতন্যময় পদার্থ। বস্তুতঃ ইহাকে পদার্থ ব। দ্রব্য (5850006) 

বলা সঙ্গত নহে? ইহা 92106191016 এবং 581980০6-এর মধ্যে 

যথেষ্ট পার্থকা আছে । 905081706 স্থিতিশীল নিক্ষিয় দ্রব্য; ইহার মধ্যে 

নানাপপ্রকার গুণ থাকে বটে, কিন্তু গুণগুলি বাদ দিলেও ইহার অক্কিত্ব লুপ্ত হয় না; 

গুণগুলির পশ্চাতে গুণশন্য হইয়া ইহা! বিরাজ করিতে পারে। যেমন, আমার 
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টবিল আর উহার কালো রং; টেবিল দ্রব্য, আর রং ইহার গুণ। তবে এই 

গুণটি বাদ দিলেও টেবিলটির অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না? গুণবিহীন হইয়াও ইহার সত্ব! 

বজায় থাকিতে পারে | কিন্তু 9911 সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নহে; ইহা কতক- 
গুলি গুণের নিক্ষির সমস্িমান্র নহে । বস্তুতঃ গুণগুলির মধ্যে দিয়াই ইহা! আত্ম- 

প্রকাশ করিয়া থাকে; স্থৃতর।ং গুণগুলি ইহার পক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন, 

তাই গুণগুলি বাদ দিলে ইহার অস্থিত্বই লুপ্ত হইস্বা যায়। যেমন আত্মা ও চেতনা, 
চেতনা বাদ দিলে আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব নহে, কারণ চেতনার মধ্যেই আত্মার 

অস্তিত্ব, আব/র আত্মার মধ্যেই চেতনার অস্তিত্ব । টেবিল আর উহার রংকে 

যেমন পুথক করা যার আত্ম। ও তাহার চেতনাকে তেমন পুথক কর। যার না। 

তাহা হইলে দেখা গেল যে টব০৫0)628] 961£ বা চেতনাতীত অগ্রকট আত্মা 

বলিয়া কোন দ্রব্য থাকিতে পারে ন। | জলশূন্য জলাধার সম্ভব, কিন্তু গুণশৃন্য 
মাতা সম্ভব নহে। 

(২) উপরোক্ত মতবাদের যিনি সবপ্রধান বিরোদ তাহার নাম 10810 

707) ; তাহার যুক্তি খুবই সবল। তিনি বলেন আমর। যত নিবিড ভাবেই 
আমাদের মনের মধ্যে অবলোকন করি না কেন, আমর। কোথাও কোন আত্মার 

অস্তিত্ব লক্ষ্য করিতে পারি ন।। আমরা যখন আমদের মনের মধ্যে অবলোকন 

করি, তখন কি দেখি? দেখি, একের পর এক চিন্তাপারা আসিতেছে ও যাইতেছে 

কখন স্থথ আর কখন বা শোক, কখন কামনা আর কখন ৰা কল্পনা বুদবুদের মত 

'আমাদের মঙ্গমর মধ্যে উদ্দিত হইতেছে আর ক্ষণপবে বিলীন হইয়া যাইতেছে । 

কোথাও কোন চিরন্থন আত্মর সন্ধান পাই না। তাই 74০১০ বলেন যে সত্যই 

যদদি চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমর] মনের মধ্যে উহার 

সন্ধান পাইতাম। কিন্তু এরকম কোন সন্তার সন্ধান আমরা পাই না, আমরা 

যখনই যাহা পাই তাহ! নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী চিন্তা-কণ! মাত্র_-পঞ্সপঞ্জে শিশিরবিন্দুর 
তায় ক্ষণিকের জন্য আবিভূ্তি হইয়! পরক্ষণেই ইহারা অন্তহিত হইয়া যায়। যাহাকে 
চিরস্থায়ী সন্ত। বলিয়। বিবেচনা! করা হয়, উহাকে তোমার মনের মধ্যে উপলব্ধি 

করিবার চেষ্টা করিয়! দেখ, দিবে উহ্ভাকে ধরা যায় না? ধাহা তোমার মনের 

মধ্যে ধরা পড়ে, তাহা কোন চিরন্তন সত্তা নহে, তাহা তোমার তদাশীস্তন ভাব- 

কণা বা চিন্তা কণ। মাত্র। এইসকল প্রবহমান ভাবরাশি ও চিস্কারাশি লইয়াই 

আমাদের মন; এগুলি বাদ দিলে মনের আর কিছুই থাকে না; মনের ভাঙার 

তখন শৃন্, উজ্জান় হইয়া পড়ে । পেইজন্য 17322 বলেন যে গতিশীল ক্রিয়া 

বাতীত মনের মধ্যে স্থিতিশীল আত্ম] বলিয়া কিছুই নাই। 
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এখন আমরা] [7:0)010152) 96] সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই মতবাদের 

প্রধান পৃষ্ঠপোষক [98514 7790) 1 উপরোক্ত সমালোচনা হইতে বুঝ। যাইবে 

যে তিনি কোন চেতনাতীত সত্তার আস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহার মতানুসারে 

মনের মধ্যে ক্রিয়া প্রক্রিয়া ব্যতীত কিছুই নাই। অথচ অনেকে বলেন যে, এই 

সকল ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পশ্চ।/তে এক অপ্রকট আত্মা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । তীহারা 

বলেন বর্ণা, হইতে যেমন জল উদগত হয়, ঠিক তেমন আত্ম! হইতেও মানসিক 
্রিয়৷ প্রক্রিয়া! উদগত হইয়া থাকে + উদগত ভাবরাশি ব্যতীত ঝরণার যেমন এক 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, ঠিক তেমন আত্মারও এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। উহাকেই 

ব০177609] 96]£ বলে। কিন্তু চ000০ এই প্রকার কোন স্বতন্ত্র আত্মার 

অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন আমরা মনের মধ্যে যত গভীরভাবেই 
প্রত্যক্ষ করি না কেন, কোথাও কোন আত্মার সন্ধান পাই না। আমরা যাহার 

সন্ধান পাই, তাহ! ক্রিয়। প্রক্রিয়া মাত্র-নদীর শ্োতের হ্যায় মনের মধ্যে 

আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে । 

সমালোচল। 

(১) [70206 বলেন যে মনের মধ্যে কোথাও নাকি তিনি আত্মার সন্ধান 

পান না। কিন্তু ইহা কি ঠিক? তোমার নিজের মনের ভিতরে তাকাও, তাহ 

হইলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাইবে । তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে কে যেন 
তোমার অন্তস্থলে আছে ; কে যেন সর্বদাই বলিতেছে “আমি” “আমি” “আমি”। 

আমার মনে “আমি” আছি, তোমার মনে “তুমি আছ; এইরূপ প্রত্যেক লোকের 

মনেই এই আমিত্ব বোধ আছে; এই “আমিই” আমার আত্মা। ধর, আমার 

মনে এখন অনুতাপ আসিয়াছে, কিন্তু এই অন্গুতাপ বোধ করিতেছে কে? কাহার 
অনুতাপ ? তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি কি একেবারে অজ্ঞ? অবশ্য আমি 

আমার এই সত্ব! সম্বন্ধে এখন যে খুব বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতেছি বা ইহার 

স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, তাহ! নহে ; আমি হয়ত অন্য কথা 

ভাবিতেছি--কেন রাগ করিলাম, কেন বন্ধুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলাম 

ইত্যাদি অন্গতাপ সম্বন্ধীয় কথাই হয়ত চিস্তা করিতেছি, “আমার” কথা ভাবিতেছি 

না। তবে “আমার” সম্বন্ধে একটুও ভাবিতেছি না৷ বলিলে ভুল হইবে; কারণ 
আমার অবচেতন মনে ইহার সত্ব যে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছি তাহাতে কোনই 
সন্দেই নাই । আমার অন্তাপের পশ্চাতে “আমি” তো! আছি; তাই ইহার সম্বন্ধে 
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থুব স্পষ্ট ন1 হউক অন্ততঃ আবছাঁয়। পরনের এক অস্পষ্ট ধারণ! আমার দানর মনো 

তখন বিরাজ ন। করিয়া পারে না । এইভ[বে অভিজ্ঞতার দিক দির 'আর। 
[380-এর মতবাদ খণ্ডন করিতে পারি ।' তিনি বলেন মানু! সম্বন্ধ আসাদের 

কে.ন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নাই ; কিন্থ মামর। দেখিল।ম আছে ! 

(২) সত্যই দি আন্া ন। থাকে, ভবে আমাদের পক্ষে কোন প্রকার জান 

লাভ করা সম্ভব হয় ন'। ঘানিয়। লঈলাম খে গাখাবের মনের এপ কোন চিরম্কন 
সি 

সভা নাই, আছে শুধু চিরপ্রবভমান চিন্তাধার। , ঈদের কোন মালিক নাই, ইতর! 
নিরবলগগ হইয়। আমাদের মনের মন্যে ভাসিয়া বেছাইতেছে । তাত! ভইলে 
ভিজ্ঞান। করি, এইমব ভাবরাশির অস্তি্ আমর! জাশিতে পারি সেখন করিব? » 

একটি উদাভবণ দিয়। বুঝান বাউক | কঃ খ) গ। ঘইত্যাদি ভাববানি, একের 

পন এক ভাঁসিযা চলিয়া্ছে | পখন “কা এসে) তথন এব উৎপন্তি হয় মা 

অঙতঞব ক”এর শঙ্ষে গর কথা জানা সম্ভব শে | আবার খন 
টি 

$৪7 ৮2৯ ঘ” অ|সে, তখন দেখি “ক” মনেব হলে কোথায় ভুবিয়! গিষাচ্ছে 

অতএব পা্এব পক্ষেও কিশিএর কথ! জান। সম্গব নহে আোটকণ? উভার। 

সকলক্ট বখন পরিতনশীল তথন উাদেৰ কাহাবো পল পবম্পবের সংবাদ 

চান সম্ভব নে । ইতদের এবরু ছান। কেবল তাহার পঙশে্ মন্ুব মাতার নিশ্গবে 

কোন পরিবহন নাই । থেক? গাসিলে কবিকে লঙ্ষ/ কবিছেত পাবে আল 
এব পব “ঘ” আসিলে “ঘ*নকেত লক্ষ্য বা পারে, এষ্টরূপ একজন হায় সঙ্গী 

থাকিলেইন্তিবে পরিবতন লক্ষ্য কর। সম্থব হইতে পাবে ২ নতুবা সবই দাদ পরিবঙ্ন 

হইতে থাকে, ভবে পরিবহন চঞ্ লক্ষা করিবে কেও ভাত আমর) বলিঘাডি 

দে প্রবহমান ভাবপার। লক্ষ্য কবিববি ঢা একছন শপরিবতনীয় সঙ্গীর 
প্রবোজন | সৌভাগ্যক্রমে আমাদের গ্রতাকেব মনেব যবো এইরকম একজন 

সাঙ্গী আছে-তাই আমাদের পক্ষে জ্ঞান লাভ কবা সম্ভব হইনেছে | কিন্ধ 
ঢা00)০ এইরকন কোন স'ক্ষী বা মান্ছার অস্থি দ্বাকাব করেন না , ফলে ভিশি 

শ[মাদেব পক্ষে জ্ঞানলাভের সম্থাবনাই অদ্বীকার করিতেছেন বলিতে ভইনে । 
(৩) সাক্ষীর অভ,বে আমরা শুধু থে বর্ভমান ভাববাশির কথা জানি 

পারি না, তাহা নহে , অতীতের কথাও স্মরণ করিতে পারি ন|। সব, তুমি 
এখন সিনেমায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ । এক্ষেত্রে সিনেম। দেখিবর 
জন্য তোমার ইচ্ছা বাঁ কামনা আছে। কিন্তু কেন তুখি সিনেমা দেখিতে 
ইচ্ছা করিতেছ ? কারণ, তুমি কি৫িৎ সখ ব| আনন্দ উপভেগ করিতে 
চাঁও। কিন্কু সিনেমা দেখিলে যে শ্যানন্দ ভইতে পারে তা! ভুমি কি 

€ 

র্ 

শে 
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করিয়া জানিলে £ উনার উত্তর সহজ; তুমি অতীতে কয়েকবার সিনেমা 
দেখিয়াছিলে এবং তখন আনন্দও উপভোগ করিয়ছিলে, ইহা তোমার 

স্মরণ আহে। সেইজন্য তুমি ভাবিতেছ যে আবার যদি সিনেমায় যাও তাহা 
হইলে পুনরায় সেইরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে । উহা হইতে স্পষ্ট 
বুঝা বাইতেছে যে, অতীতে যে তুমি স্থথ ভোগ করিয়াছিলে আন্ত সেই তুমিই পূর্ব 

অভিজ্ঞত! স্মরণ করিতেছ ; নতুবা তোমার পক্ষে স্মরণ করাই সম্ভব হইত ন|। 

যে সন্তা অতীতে দিনেম! প্রতাক্ষ করিয়াছে এবং ঘে মন্তা বর্তমানে উহ্হার কথ। 
চিন্তা করিতেছে-_উার। বদি সম্পূর্ণ পৃথক হত তবে বর্তমান সন্তার পক্ষে অতীত 

সন্তার অভিজ্ঞতা স্মরণ কর। মোটেই সন্ভব হইত পাঁ। তাভ ভইলে দেগা 

বাইতেছে যে এক অপরিবর্তন।ন সহ বা] আকসা ন। থাকিলে আমাদের পক্ষে স্মরণ 

ক্রিয়া সম্ভব নহে । 

(৪) আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আমাদের কোন স্থায়ী সন্ত। থকে লন) 

এবং স্থায়ী সন্ত। ন। থফিলে জীবনে ট্ বোধের উদ্বেক হইত পারে না। 

তোমার বন্ধু খন জীবিত ছিল তখন তুমি তাহার প্রতি অন্যায় আচরণ 

করিয়াছিলে। আক তাহার মৃত্যুবাধিকে দি সে কথ! বসিয়া বসির 
ভাবিতেছ এবং সেজন্য অন্তাপ বোধ করিতেছ | হার অর্থ কি 2 ইহ[র অথ 

এই যে, অতীতে মে অন্যার করিয়াভে এবং বর্তমানে ঘে অন্গতাপ বোধ 

করিতেছে--তাহার| এক এবং অভি ব্যক্তি, ইহ সতী স্বীকার করিতে | 

উহারা ঘদি একই বান্টি না হইয়া পথক ব্যক্তি ইত, তাহা হইলে তোমার 

অন্কুতাপের কোন অর্থই হইত না. ঘে অন্যায ছু দে খাদি তুমি 
না হইয়া অন্য কেভ হয় তবে তাভার জন্থ তুমি অন্তাপ বোধ করিবে 
কেন% অতএব তুমি যখন অগতাপ বোণ করিতেছ, তখন বুঝিতে 

হইবে তুমিই অন্যাষ করিয়াঃ অপর কেহ নহে । তাহা! হইলে দেগ। 

যাইতেছে যে তোমার সত্তার স্থাপিত স্বীকার না করিলে অতীত কাযের জন 

তোমাকে বঙমানে দায়ী করা বায় না। ফলে এই হয় যে, আমরা বখনহ 

যে কাজ করি না কেন, কিছুতেই উহার দায়িত্ব এডাইতে পারি না, কারণ 

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ বিভিন্ন হইলেও কাধকর্ত। তো অভিন্ন রহিমা যাইতেছে । 

অতএব কার্ধের দোষগুণ লক্ষ্য করিয়। আমরা যদি কাধকর্তার নৈতিক চরিত্র 

বিচার করি, তাহা হইলে কোনই অন্যায় হয় না। বল! বাহুল্য, কার্ধকতী 

এক্ষেত্রে অপরিবতিত রহিতেছে বলিয়াই আমাদের পক্ষে নৈতিক বিচার কর! 
সম্ভব হইতেছে, নতুবা হইত ন|। 



আত্মার স্বরূপ ৬৭ 

151, 146818510 9611 

আন্ম। সন্বন্ধে আমর! ছুইপ্রকার মতবাদ বাখ্য। করিলাম । (১) 

চ0001058] 96167 এক্ষেত্রে আত্মা বলিয়া জিনিষ নাই; যাহ। আছে সবই 

আমাদের মানসিক ক্রিয়া-গুক্রিয়া_আসে এবং যায়। (২) ০3106081961) 

এক্ষেক্ে মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু উহাই “সব” নহে; উহার 

পশ্চাতেও এক স্থিতিশীল কতা আছে, তাহাকেই আম্মা বল! হয় । বল। বান্ুলা, 

হুঈটিই চরমপন্থী মতবাদ), উহাদের একটিকেও আমর। গ্রহণ করিতে পারি না। 

প্রবন্ধের প্রারন্তে আমরা যে শাস্সর হ্বরূপ ব]াখা। করিয়াছি তাহাকে [৭6911800 

১০]? বলে; এই মতবাদই আমরা সম্থন করি । এই মতান্ুসারে শান্স। আছে; 

কিন্ধ উহ| প্রি'য়া-প্রক্রিরার পশ্চ।তে প্রচ্ছন্ন রভিয়। বিরাজ কবে না, উহ! করিনা 

প্রক্রিয়ার মাধমে আত্মপ্রকাশ করিয়। বিরাজ করে। এক কথায়, ইভ। 

50508006 নহে, ইহা 50120 ইহ নিন্দির নহে, উই) সক্রিয় । প্রিয়া এবং 

গুণরাশি বদ দিলে ত 901950805 থাকিতে পরে, কিন্ব ক্রিয়। এবং গুণরাশি বাদ 

দিলে 90106 থাকিতে পারে না| মাস্প্রকাশই 51004এর ধম, তাই আমর। 

ক্রিয়াশূন্য নিবিকার আত্মা স্বীকার করি না, আবার শাস্মা-শূন্য কিঘাকেও যথা সর্ব 
বলিয় গ্রহণ করিতে পারি ন। | 

এই প্রসঙ্গে ক্যাণ্ট যাত। বলেন তাহ; বিশেষ প্রণিবাণযোগা | তিনি বলেন 

শ্বপু চিন্ত। রাশি বা ভাবরাশি থাকিলে হুম ১ ইহাদিগকে বথাবথভাবে সম্ঘদ্ধ 

করিবার জন্য আহ্ব প্রয়োজন | একটি উদাভরণ দিয়। বুঝ|ণ যাউক । আমি 

দেখিলাম একটি লেক গাছের দিকে বন্দুক ডিল, পরমুক্তেই দেখিলাম একটি 

পাখি গুলি বিদ্ধ হই প্ডির। গেল । এইভাবে মামার মনের মদে) দুইটি বিভিন্ন 

দৃশ্যের উদয় হইল ; প্রথমে গুলি হোড়ার দৃশ্য, পরে পাখী পড়ার দৃত্যা। শুধু এ 

দৃশ্য ছুইটির উপর যদি নিভর করিতে হর ভাত] হইলে আমব। ঘটন।টির তাংপধ্য 

পরিষ্কারভাবে উপলদ্ধি করিতে পারি ন | পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি 

তন, ঘখন বুঝি এই ছুইটি ব্যাপারের মপো এক কাধকারণ সঙ্গন্দ মিভিত আছে। 

তখন বুঝি যে পাগীর মুত্যু “কাধ” (0৮0০০ এবং গুলির আধাত “কারণ” 

(08486); এই কারণের জন্যই একটি কাষ সংঘটিত হইতেছে , নতুব। অকারণ 

পাখীর মৃত্যু হইত না। এখন আমব! জিজ্ঞাসা করি-_এই কার্ধকারণ সম্বন্ধীয় 

ধারণা আমর। পাইল।ম কোথা হইতে ; মনের ভিতরে ঘে ছুইটি দৃশ্ত উদ্তি 
হইম্াছে, তাহাদের মণো তো কোন কাধ কারণের নির্দেশ নাই; তাহার। 

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটন| মাত্র, একের পর এক আমার মনের মধ্যে আসিয়া উদ্দিত 



৬৮ দর্শন প্রসঙ্গ 

হইয়াছে । তবে বিচ্ছিন্ন হইলেও আমি কিন্ত তাহাদিগকে মোটেই বিচ্ছিন্ন ভাবে 

উপলব্ধি করিতেছি না, কার্ষকারণ কছ্রে গ্রথিত করিয়া তাহাদিগকে আমি 

শ্রবিচ্ছিন্নরূপে উপলব্ধি করিতেছি; 'তাই একটিকে বলিতেছি কারণ, আর অন্যটিকে 

বলিতেছি “কাধ” । কিন্তু এই কাকারণ স্থত্র আদিল কোথ। হইতে ? দৃশ্য ছুটির 
মধ্যে খন ইহার উৎপত্তি খজিয়া পাঁওয়। ধার না, তখন ইভাব উৎপত্তি খুজিতে 

হইবে অন্তর । তাই ক্যাণ্ট বলেন ইার উৎপত্তি আছে আক্মার মধ্যে । 

আনসার মধ্যে জ্ঞান আহরণের উপবোগী অনেক শ্ত্র 10805201753) আছে: 

সকল স্তত্রের সাভাষ্যে আমরা বিভিন্ন চিন্ত! গুলিকে নানাভাবে সন্গদ্ধ করির়। জ্ঞান 

মাভরণ করিয়। থাকি , নতুবা আমাদেব চিন্ত। বা ভাবগুলি পবম্পর হইতে পুথক 

« বিচ্ছিন্ন রহিয়। বায়) ভদবস্থায় জ্ঞানোদয় ভঘ নং জ্ঞানের জন্য ইহাদিগকে 

সংঘুক্ত কর! দ্বকার। ঘেমন পর, আমি একটি মালা রচন। করিতে চাই, 
ইহার গন্। করেকটি ফুল সংগ্রহ করিলেই হন না; ঘুলগুলিকে একভ্রে গ্রথিত 

কবিবার জন্য স্ত্রেরও প্রয্ষোজন হয়। এসেছে প্রত্যেকটি ফুলই স্তন এবং 

বিভিন্ন; কিন্য বিভিন্ন হইলে? উার। ঘালার মধো বিচ্ছিন্নভাবে শিবাছ কবে 
না। ইভাদেব 'গত্যেকটির মধো একই ক্র বি্যমান থাকাতে ইহারা পরস্পর 

1৭. ৬, সংখুক্ত ও স্গদ্ধ ইহ! এক অবিচ্ছিন্ন মালার কূপ পরিগত করে। ত্র 
স্ন্গ সাধন করে। ক্যাণ্টের মতাগসারে আমাদের আনছার মদ্যেত এইকপ 

কষেকটি সযোগ-্ত্ধ নিভিত আছে উহাদের একটির নাম আমর। পূর্সবেই 
উল্লেখ করিয়াছি) যথ! কাষধকারণ ফু | এই সব শ্বত্রের সাহায্যে আমাদের 

মনেব বিভিন্ন চিশ্তাগ্তলিকে সঙ্গদ্ধ করিষ। “জ্ঞন-ম।ল্য' রূটপা কব। হ 

তাহা হইলে দেখ। গেল যে শধু ফুল [দা যেমন মালা রটন। কর। মায় 

ন। শুবু ভাবরাশি বা চিন্কারাশি দিঘা৫€ তেমন জ্ঞান লাভ কর! যায় না। 
ইহাদিগকে সম্বদ্দ করিবার জন্য শ্থঞ্জেব গ্রয়েজন | এইথানেই আম্সাব প্রয়ো- 

'জনীয়তা , কারণ আত্মার অবদ|নেই এইসব ভাবরাশি সঙ্গদ্ধ হইতে পারে। 
অতএব আম্মার অস্তিত্ব মব্ীকার করতে [397)০-এর দশনশা স্তরে আমরা 
শ্বধু ফুলই পাই, মাল। পাই না। বহিজগৎ আপিয়। মনের মধো যেসব ক্রিয়া 
গ্ুক্রিয়। কষ্টি করে, উহাদের যেমন প্রয়োজন, আত্ম।র অবধানও তেমন প্রয়েজন : 

আগ্রাইতো উললাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়। 'জ্ঞান-সৌপ" রচন। করে। আঁক্মার 
এই সংগঠনী শক্তিকে ক্যাপ ডা 0101 ০14১0051০60 নামে 
আভিহিত করিয়াছেন । 



আত্মার স্বরূপ : ৬৯ 

আত্মা ও চেতলা 

ক্রিয়া বাদ দিয়া শুধু যে আত্মার কথা কল্পনা কর! হয়, তাহ অপূর্ণ 

সভ্ভ। ( ৪038০৮ 9616), আর আত্মা বাদ দিয়া শুধু যেক্রিয়ার কথা উল্লেথ 
কর হয়, উহাও অপূর্ণ সন্তা। পূর্ণ সত্তা (09076669616) পাই তথন, 

ঘগন এই আম্মাকে ক্রিয়ার মধ্যেই বিকাশমাণ দেখি । প্রত্যেক মানবের 
মধোই এইপ্রকার আনম! বিছ্বামান আছে, তাই মানুষক ইংরাজীতে 1951907 

বলির! বর্ণন। করা হয় । এই 96:89 শব্দের অথ কি-তাহাই এখানে 

বা।খ্য। করা যাউক | 16159 মাত্রেরঈ চেতন। আ চ) তব চেতন জা 

06150 হর ন। , ধেমন পশ্ুপক্গীর চেতন। আছে, কিন্তু তাহাদিগুকি আমর। 

1315০2। বলি না। অতএব বুঝিতে হইবে যে. মান্গমের চেতনার অব্য 

গারে। কিছু আছে যাহার কন্যা তাহাকে 0৫090 বলিয়! অভিহিত করা হয়। 

উহাকে আমরা তাহার বুদ্ধিশক্তি বা বিচাবশক্তি ( ২2৪০০.) বলিতে পাবি। 

পশুপক্গীদের নুদ্ধিশক্তি নাই, তাই তাহার। বিচার বিব্চেনাপুৰক কাক করিতে 

পারে না, ভাভার। প্রবৃত্তির বশীভূত ভষয়। কা করে, তাই তাহাদের জীবন 

প্রবৃভি সবন্ধ। কিন্। আমাদের জীবন প্রবুত্তি-সবন্ধ নহে; প্রবৃত্তির সহিত 

বুদ্ধি আমাদের যথেঞ্গ আছে । এই বুদ্ধি আছে বলিয়াই আমরা মানুষ, 
ইহাই আমাদিগকে পশুপক্ষী হইতে পথক করিঘ। বাগিয়াছে | 

খবু তাহাই ণহে । বুদ্ধি বিবেচণা ব্যতীত আম|দের চেতনার মন্যে আর 

একটি জিনিব আছে ঘাহ। কেবল মাগনেরই আছে, পশুদের নাই , উত্াকে 

,ত পারি। মামার মনের আমর। আহ্থু-চেতনা (961600159010119639) বলি 

মদ্যে খন কোন ভাব আসে, তখন জামি শুধু সেই ভাবের সম্বন্ধেই সচেতন থাকি, 

তাত গহে। সঙ্গে সঙ্গে গামার নিজের সঙ্গন্ধেত সজাগ থাকি । ধর) আমার 

নের মপো এখন সুখের ভাব আসিয়ছে ; তগন মামি শুধু সুখের কথাই জানিতে 

পারি না, কেন সখ পাইতেছি, আমার পক্ষে এই প্রকার সুখ বাঞ্ছনীয় কি না, 

আন্োন্নতির পথে ইহা বিদ্ব সষ্টি করিতে পারে কি না,ইত্যাদি আত! সঙ্গদ্ধীয় অনেক 

কথাই আমি চিন্ু। করিত পারি । ইহাকে আত্ম-চেতনা ঝল। কিন্ধ পশুপক্গীর 

পক্ষে এইপ্রকার আত্ম-চেতন। সম্থব নভে । বর্তমান মুহূর্তে তাহার মনের মধ্যে 

দি জুখবোন আসে তবে সেও যান্ঠবের ন্যায় অনায়সে উহার কথা উপলব্ধি 

করিতে পারে বটে, কিন্থ উহাকে অবলদ্ধন করিয়া সে আন্ম-চিন্তা। করিতে পারে 

|, উহার ভবিয়াং ফল:ফল কি, উহাতে তাহার আম্মোনরতি হইতে পারে 

কি না ইত্যাদি কোন কথাই সে ভাবিতে পারে না। অর্থাৎ তাহার চেতনা 

চ 

1 

) 



৭০. অধ্যাতব-তত্ব 

আছে, কিন্তু আত্ম-চেতনা নাই | এই আম্ম-চেতনাই মানুষের বৈশিষ্ট্য । তাহার 

জীবনের যে এক উদ্দেশ্য আছে, তাহা! সে জানে; সেইজন্য এ উদ্দেশ্টের দিকে 

লক্ষ্য রাখিয়৷ সে তাহাব কারাবলী পরিচালিত করে। তাই তাহাকে সর্বদাই 
আত্মবিচার করিতে হয়। এইভাবে নিজের উদ্দেশ্ট সপ্বন্ধে গবহিত থাকা, এবং 

সেই উদ্দেশ্য অন্তযায়ী জীবন পরিচালন। করা--ইহা কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব । 

ইহার জন্য যে আত্ম-চিন্তা বা আছু-চতনার 'প্রয়োজন-__তাহা পশুদের পক্ষে 

সম্ভব নভে | 

আত্ম-চেতনার সহিত সংশ্লিষ্ট আরও একটি শক্তি মান্তষের আছে, তাহার নাম 

আশ্ম-নিয়ন্ত্রণ (9০17-৭6$6:700209690) | যেতেতু মানুষ নিজের উচ্ছাঁ অনিচ্ছ। 

সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, সেইচেতু মে নিজেই নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারে । 

অপরের উচ্ছ। অচ্গসারে তাহার কার্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় ন1; এক কথায়, সে স্বাধীন । 

পশুদের এই ইচ্ভা-স্বাধীনতা নাই ; তাই তাহার! প্রবৃত্তির ভাতে পুত্তলিকার ন্যায় 

কাজ করে। কিন্তু মানুষ নিয়তির হাতের পুন্তলিকা মাত্র নভে; সে যন্ 
চলিতবৎ কাজ করে না, নিজের ইচ্ড1 অন্যায়ী কাজ করিবার ক্ষমত। তাহার 

আছে; সে স্বাধীন । তাহা হইলে দেখ যাইতেছে যে, মান্তষের তিনটি বিশেষ 

৭ 'আছে- যাহা পশুপক্ষীদের নাই, ঘথা নুদ্ধি-বিবেচনা, আম্-চেতনা! এবং 

আম্ম-নিয়ন্থণ । এই গ্রণগ্ুলি আছে বলিয়।উ মানুষকে 51501) নামে অভিহিত 
কবা হয়। 

উপসংহার 

আমরা আ'ত্ম/র স্বরূপ বিষ্লেষণ করিয়া দেখিলাম, ইহা জ্ঞানময় চৈতন্তাময় 

সত্বা। আমাদের ম।নসিক ক্রিয়-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া ইহা নিরন্তর আহম্মপ্রকাশ 

করিতেছে । উহার এক অদ্ভুত শক্তি আছে যাহার প্রভাবে ইভা আমাদের বিচ্ছিন্ন 

ভাবরাশি বা চিন্তারাশিকে সংগঠিত করিয়৷ এক নিরবচ্ছিন্ন সমষ্টিতে পরিণত 
করিতেছে । এইভাবে শুধু জ্ঞ/নের সৌধ রচিত ভইতেছে, তাহ! নহে ; আমাদের 

ব্যক্তিত্বেরও পরিস্ফুরণ সাধিত হইতেছে । কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। 

ব্যক্তিত্ব মানে 70618009110 | পূর্ববণিত [55০0 তইতে 05185010511 শবের 

উৎপন্তি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি 'গ্রত্যেক মানুষই একএকজন 7673০ বা 
ব্যক্তি; অতএব প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্ত 1580 22806 ব্যক্তিত্ব 

বলিয়া কোন জিনিস নাই ; নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধ্যবসাহে উহা অঞ্জন 

করিতে হইবে। পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায় বে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই 



দর্শন প্রসঙ্গ ৭১ 

ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা আছে বটে, কিস্তু এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে 

হইলে নিজের চেষ্টা ও অপ্যবপায়ের প্রয়োজন। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন “নায়ম 

আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ*। এই আত্মোপলব্ষিই আমাদের জীবনের পরম শ্রেয়; 

উহাতেই আমাদের শাস্তি, খদ্ধি ও কল্যাণ । সুখের অন্বেষণে শান্তি নাই, 
কষ্ছুসাধনে কল্যাণ নাই। কল্যাণ আছে "আমাদের অমূল্য জীবনের সম্যক 

পরিস্ুরণে | উহার জন্য প্রথমেই আমাদের ইন্জির, 'প্রবৃত্তি ও কামনা সমূহ নিয়ন্ত্রিত 
করা দরকার । ভাবরাশি বা চিশ্কারাশিকে সংগঠিত করিয়া আমর। যেমন 

জ্ঞানল।ভ করি, ঠিক সেইরূপ ক।মন। গুলিকে অধ্যাম্ত্শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কবিয়। 

আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিক্কুরণ সাধন করিতে পারি। [7686] বলেন 
আমাদের এই অপ্যাত্ম-শক্তিই ভগবং-শক্তি ; জামাদের প্রত্যেকের জীবনেই এই 

ভগবৎ-শক্তি নিহিত আছে। বস্তুতঃ ঈশ্বরই আমাদের মধো ক্রিয়। করিতেছেন ; 

তাহার অলীষ জ্ঞানই (২6507) আমাদের চেতনার যপ্যে সসীমরূপে প্রকাশ 

পাইতেছে। তিনিই আমাদের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত আছেন, এবং তাহার এশর্ষেই 

আমরা এশ্বযবান | কিন্ত এপর্ধ শুধু থাকিলেই হয় না, এশ্বর্ব যে আছে সে 
উপলব্ধিও থাকা চাই ; তবেই তে| সেই এশ্বদ বাবহার করিয়! আমরা সমদ্ধি লাভ 

করেতে পারিব। ক্ষ্যাপার হাতে পরশমণি যে ছিল তাহাতে কোন সন্দে 

নাই, কিন্তু উহ। ঘে সত্যই পরশমণি ত।হ। সে জানিত না । এই উপলবিট্ুকু ছিল 

ন| বলিয়াই সে এ মহাম্ণি কোন কাজে লাগাইতে পারিল না; ফলে তাহার 

সমস্ত জীবন “বিফলে নষ্ট হইয়। গেল। মামাদের আনম্মোপলব্ি সঙ্গদ্ধেত ঠিক এই 

কথ। গ্রযে।জ্য । প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবহশক্জি নিহিত আছে বটে, কিন্ত 

উহ ঘদি অমর উপলব্ধি করিতে ন1 পারি, অথাৎ উহার সম্যক বিকাশ সাধন 

করিতে না পারি, তাহা হইলে উহ! থাকিয়াই বা আমাদের লাভ কি হইবে? 

ক্ষ্যপার ন্যায় আমাদের জীবনও বুথ নষ্ট হইয়! যাইবে | তাই [15৪61 বলেন যে 

সংঘত ইন্দ্রিয় হইয়। নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন কর। এবং সঘস্ত কাজের মধ্যে 

ভগবানের ইচ্ছ। পূর্ণ করিয়া পরিপূর্ণ জীবন উপলব্ধি করাই আমাদের পরম শেয়। 

113৩ 8. 01802?) 

উপরোক্ত মতবাদের যিনি প্রধান প্রচারক ভাহার নাম চ6৪6]। এই 

মতবাদ সম্বন্ধে তাহার একটি বাণী ব্যাখ্যা করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ উপসংহ|র 

করিব। তিনি বলেন, 86 & 08500” অর্থাৎ মাভষ ভও | তোমার মধ্যে যে 

ব্যক্তিত্ব (2615009110 ) আছে ভাতা উপলব্ধি কর। 17696) বলেন পশুদের 



দে অধ্যাত্বস্তত্ 

শ্বাতস্ব্াবোধ (10015108511 ) আছে, কিন্ধ তাহাদের ব্যক্তিত্ববোধ (6815005- 

1109 ) নাই । কথাটি ভাল করিয়া বুঝান ধাউক। প্রত্যেক পশ্ুই অন্য পশ্ত 
হইতে পথক এবং প্রত্যেকেই নিঙ্জের এই পুথক সত্তা বজায় রাখিবার জন্য ব্যগ্র। 
তাহার! সকলেই স্বতন্ব ও পৃথক ; কেহই অপরের জন্য চিন্তা করে না। এক কথায় 
তাহাদের জীবন সংগ্রামময়ঃ অপবকে পরাভূত করিয়া নিজেদের পৃথক সন্তা 
বজায় রাখাই তাহাদের চরম লক্ষ্য । মানুষের জীবনেও যে এই লক্ষ্য বিছ্যমান 
নাঠ, তাহ। নহে; তাহারাও নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রাখিবার জন্য ব্যগ। 
তাহাদের মণ্যে ও আছে; ক্ষুদ্র ববার্থের জন্য, সাংসারিক সুখ সুবিধার 
জন্য তাহারাও পশুদের শ্াায় পরম্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তবে এই 

প্রতিদন্বিতাই মান্তমের এ সবটুক নহে, সহযোগিতার ভাব€ তাহার জীবনে 
প্রচর পরিমাণে বিগ্কমান। তাই সে একাকী থাকিতে পারে ন|; সমাজের মধ্যে, 
সকলের সঙ্গে মিলিয়। মিশিরা থাকিতে চাহে । পরম্পরকে সাহায্য করিয়া) 
অপরের মধ্যে নিভেকে বিলাইয়া দিয়। সে জীবনের আত্মগ্রসারত। লাভ করিতে 
চায়। এইভাবে আত্ম র্ স্ততি লাভ করিয়| সকলের সঙ্গে একা আতা উপলব্ধি করাই 
মাম জীবনের বৈশিষ্ট্য , ইহাকেই আমর। তাহার ব্যক্তিত্ব (6:590311) ) 
বলিতে পারি। উঠলে মাধ্যমেই ইহা সম্ভব 'প্রতিদ্বদ্দিতার মাধ্যমে নন্ভে | 
প্রতিদ্বদ্িতার মাধমে পশু যে জীবন য।পন করে তাহার মধ্যে স্বাতত্ব্যবৌধ আছে 
বটে, কিন্তু একাত্মবের নাই। স্বাতত্ব্যবোধে সে শুধু নিজের সন্তা লইয়াই বান্ত 
থাকে; নিজের স্বাথ ও নিজের সুখ সুবিধা লইয়া তাহার যে ক্ষুত সন্ত। গঠিত, 
উহ্বারই স্বাতন্ব্য বজায় রাখিবার জন্য সে সকলের সঙ্গে প্রতিথ্বন্দিত!য় মাতিয় 
ওঠে , তগন সে তাহাদের সহিত একাত্মবোধ করিবে কেমন করিক্বা ) একাআুতা- 
বোধ করিতে হইলে প্রথমেই মান্তষকে তাহার এই ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া 
আসিতে হইবে, এবং অপরের সহিত মিলিয়া মিশিয়। সকলকে আপন করিয়া 
লইতে হইবে । এইভাবে পরম্পরের সন্ধে সহোগিত। করিয়া, সকলের মর্গলের 
জন্য নিজের স্বাথ বিসর্জন দিয়া, সকলের মঙ্গলের মধ্যে নিজের মঙ্গল উপলব্ধি করিয়া 
আমর। জীবনে যখন পরিপূর্ণত| লাভ করিতে পারি, তখন “আমরা ভাই ভাই 
এক ঠাই, ভেদ নাই ভেদ নাই ।”*আমরা তখন পরস্পর হইতে স্বতত্থ বা বিচ্ছিন্ন 
নহি, আমর! তখন সকলেই ঈগরের সন্তায় একান্ম। এক কথায়, আমরা তখন 
পশু নহি, মানুষ। তাই [78৪০] বলেন “মানুষ হও ) 75 ৪ 0618007, 



»শ্ম জন্ঘ্যান্স 

আত্মার অমরত্ব ও ইচ্ছা-স্বাতন্্র্য 

(10000010110: 5০০] টি 11660010001 ৬/]1) 

পূর্বেই বলিয়াছি ঘে আমাদের মন বা আত্ম! দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছে; 

দেহকে সঞ্মীবিত করিয়া চেতনান্বরূপ হইয়া ইহা! আমাদের অন্তরের মধ্যে বিরাগ 

করিতেছে । তাহ। হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে-দেহের মৃত্যুর পর এই আত্মার 

কিহর? দেহ ভঙ্মীভূত হইলে আত্মাও কি বিনষ্ট হইয়া যার? অথব। দেহের 

মৃত্যু হইলেও আম্মার কোনরূপ বিনাশ হয় না? ইহা কি তবে অমর » মানবাত্ম। 

সন্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন আ।ছে-আমাদের ইচ্জ'-ঙ্বাতস্থা আছে কি না? কি ইচ্ছ। 

করিব আর কি ইচ্ছা করিব নাঁঁ_সহ্জ কথায়, কি কাজ করিব আর কি কান 

ন| করিব--এইরপ চিন্ব/ম্বাদীনতা আমাদের আছে কি ন|? পুর প্রবন্ধে আমরা 

মানিয়। লইয়াছি যে মান্ঠষের এইপ্রকার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু দর্শণ এতে 
মানিয়া লইলে চলে ন। প্রমাণ করিতে হইবে । এখন আমরা ইহ] প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা করিব । 

প্রথমে আমর। ইচ্ছা-ম্বাতম্বা লইয়। গালোচন। করিব, তারপরে অমরন্বের কথ 

আলোচিত হইবে । 

ইচ্ছা-স্বাধীনতা। (2765০ ০£ 111) 

মান্য মাত্রেরই কর্মশক্তি শাস্থে । আমরা সকলেই কোন না কোন কাজ 

করিয়| থাকি । কিন্তু কাঁজ সব সময়েই বে আম্র! ইচ্ছাপূরৰক করি--তাহা নহে। 

অনেক কাছ আমর। ইচ্ছাপূর্ক করি, আর অনেক কাঙ্গ আমরা মন্ত্রচালিতবৎ 

করিয়া যাই) উহাতে আমাদের ইচ্ছার কোন অবকাশ নাই । যেমন, শিশু হাসে, 

কিন্ত সে ভাবিয়। চিন্টিয়া ইচ্ছ। করিয়। হাসে ন, তাহার হাসি পায় তাই সে হাসে। 

এইদিক দির! বিবেচনা করিলে আমর! আমাদের কাধাবলী দুই ভাগে বিভ 

করিতে পারি--এচ্ছিক 'ও অনৈচ্ছিক । বল। বাহুল্য, অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত 

ইচ্ছান্বাতস্ত্যের কে।নই সন্দদ্ধ নাই | যেক্ষেত্রে আমরা ইচ্ছ। করিয়া কিছু করি না, 

সেক্ষেত্রে আমাদের আবার ইচ্ছা-ম্বাধীনতা কি? যাহার মাথা নাই, তাহার 

আবার মাথা ব্যাথা কেন? তাই ইচ্ছা-্যাতন্ব্য প্রসঙ্গে অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার কথা 

আলোচিত হয় না; এখানে আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়--এচ্ছিক ক্রিয়া। 

এচ্ডিক ক্রিয়া কি--মোটামুটি তাহা আমরা সকলেই জানি। বেকাজ আমর। 



৭8 অধ্যাত্ম্তত্ব 

ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টা সহকারে সম্পাদন করি--তাহাকেই এচ্ছিক ক্রি বলে। তবে 

, এক্ষেত্রে কাজ” কিন্তু আসল ব্যাপার নহে; আসল ব্যাপার ইচ্ছ! বা সংকল্প । 

তুমি ইচ্ছা করিতেছ যে ইতিহাসের একখানি বই কিনিবার জন্য দোকানে যাইবে ; 
কোন্ দোকানে যাইবে তাহা ঠিক করিলে, কত টাকা লইবে তাভাও স্থির 
করিলে; কিন্তু বাহির হইবার সময় এমন ঝড় বৃষ্টি আসিল যে তোমার আর 
দোকানে যাওয়া হইল ন|।। এক্ষেত্রে কাজ হইল ন1 বটে, কিন্তু তাহাতে সংকল্ের 

কিছু আসে যায় না। সংকল্প আমাদিগকে কর্মে উদ্দীপিত করে মাত্র, কিন্তু সেই 
কর্ম সম্পাদিত হইবে কি ন, তাহা সম্পূর্ণভাবে সংকল্পের উপর নির করে না; 

আংশিকভাবে পারিপার্শিক অবস্থার. উপরেও নিরর করে। সেজন্য আমরা 

বলিয়াছি যে এচ্ছিক ক্রিয়ায় “কাজ” আসল ব্যাপার নহে, আসল ব্যাপার 

ইচ্ছা বা সংকল্প। এই ইচ্জা বা সংকল্প প্রসঙ্গেই ঢ66৭00 বা স্বাদীন্তার 

কথ! আলোচিত হইয়া থাকে | এই বিষয়ে দুই প্রকার মতবাদ আছে। 

(ক) অনেকে বলেন যে সংকল্প সম্বন্ধে আমর! সম্পূর্ণ স্বাধীন ; অর্থাৎ কোনো 

বিষয়ে কোন সংকল্প করা ব| না করা-_উহা! আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ব্যাপার । 

উদ্দাহরণ £ ধর, আমার ছুইথানি বই দরকার, ইতিহাসের বই এবং ভূগোলের বই । 

অর্থাৎ দুইখানি বই-ই আমি সমভাবে কামন। করিতেছি । কিন্ত একই সঙ্গে 

ছুইখানি বই ক্রয় করিবার ক্ষমত|। আমার নাই; একখানি মাত্র ক্রয় করিতে 

পারি। তখন সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া, 'প্রতিদ্বন্দী কামনাদ্ধয়ের তুলনামূলক 

বিচার করিয়! আমি বুঝিতে পারিলাম মে আমার পক্ষে এখন ভূগোলের বই না 

কিনিয়! ইতিহাসের বই-ই কেন1। উচিত । তাই আমি ইতিহাসের বই কিনিবার 

জন্য সংকল্প করিল।ম এবং তদচযায়ী কাজ করিবর জন্য বইএর দোকানে গেলাম । 

এক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ স্বাদীন 3; কেহই আমাকে ইতিহাসের বই কিনিবার জন্য 

জোব করিতেছে না বা ভূগোলের বই কিনিতে নিষেধ করিতেছে প1; আমি 

নিজের ইচ্ছায় যাহা! ভাল মনে করিতেছি তাহাই করিতেছি । ইহাকে 561 

96161108607 ব। আত্মনিয়ন্ত্রণ বলে; আমি নিজেই আনার কার্ষস্ছচী নির্ধারণ 

করিতেছি, অপরের ছারা পরিচালিত হইতেছি না । অপরের নির্দেশে কাজ করার 

মধ্যে পরাধীনতা আছে; কিন্ত যেখানে আমি নিজের ইচ্ছায় নিজের কর্তব্য 

নিরূপণ করিতেছি, সেখানে আবার পরাধীনতা কোথায় ? সেখানে আমি স্বাধীন । 
নিয়তিবাদ (0515772510887)) 

(খ) অনেকে কিন্তু এই মতবাদ গ্রহণ করেন না; তাহারা বলেন যে আপাত- 
টিতে মনে হইতে পারে যে আমর! সত্যই বুঝি স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্ণ 
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নির্ধারণ করিয্না থাকি, কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে 
বাস্তবিক পক্ষে কোন কাজেই আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অবকাশ নাই । আমরা 

যাহা সংকল্প করি তাহ! বাঁধ্য হইয়াই করি; ন! করিয়! উপায় নাই, তাই করি। 

উপরোক্ত উদাহরণটি লওয়! যাউক । আমি ভূগোলের বই না! কিনিয়া ইতিহ|সের 
বই কিনিব বলিয়া! সংকল্প করিয়াছি । এক্ষেত্রে মনে হইন্ডে পারে যে আমি সম্পূর্ণ 

নিজের ইচ্ছায় এবং স্বাধীন চিত্তেই আমার কর্মস্থচী নিধ্ণরণ করিতেছি ; কেহই 
আমাকে বাধ্য করিতেছে না। কিন্ত প্ররুতপক্ষে তাহ নভে । প্রথমতঃ দেখ! 

বউক আমি কেন বই কিনিবার কথা ভাবিতেছি? আমি একজন দরিদ্র ছাত্র; 

'অ[মার পক্ষে তে| বই কেন! সম্ভব নহে; তাই ইংরাজী বাংল! প্রভৃতি বই আমি 

অপরের নিকট হইতে চাহিয়। লইয়াছি । তাহ। হুইলে ইতিহ।স ও ভূগে।লের বই 

কেনার কথ। ভাবিতেছি কেন? ইহার উত্তর এই যে, অনেক চেষ্টা 

করিয়।ও আমি কাহারও নিকট হইতে ইতিহাস ও ভূগোলের বই যোগড করিতে 

পারি নাই ; সুতরাং এই ছুইখ।নি বই আমকে কিনিতেই হইবে, উপায় নাই । 

তাহা হইলে স্বীকার করিতে হবে যে আমি এক্ষেত্রে যাহ! করিতেছি তাহ! বাধ্য 

ভইয়াই করিতেছি; অর্থাৎ আমি বাধ্য ভইয়া বই কিনিবার কথা ভাবিতেছি। 

নতুব| ভাবিতাম ন|। এমভাবস্থায় আমার স্বাধীনতা রহিল কোথায়? আামি তে। 
অবস্থার চাপে পড়ির়। কাজ করিতেছি, ম্বাধীন ভাবে নহে । উহার উত্ধরে কেহ 

হয়ত বলিবেন যে,অবস্থার চাপে পড়িয়। আমি বই কিনিবার কখা ভাবিতেছি 

বটে, কিন কি বই কিনিব_ ইতিহাস কিনিব ন। ভূগোল কিনিব-_ সেই 

বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ স্বাদীন। এক্ষেত্রে আমি যে কোন বট কিনিতে 
পারি; তাই ভূগোল না কিনিয়া ইতিহাস কিনিব বলিয়! সংকল্প করিগ্রাচি | 

কিন্ধ বাস্তবিক পঙ্গে এখনে আমি ম্বাদীন নি) এক্ষেত্রেও আমি অবস্থার 

বিপাকেই ইতিহাসের কথ। ভাবিতেছি, নতুবা ইতিহাসের কথ! ভাবিতাম 

কি ন! সন্দেহ। কারণ, আমাদের কলেজে ইতিহাস মোটেই ভাল পড়ানো 

হয় না, এবং অধ্যাপকের নিকট হইতে কোন রকম 2০৮৪ পাওয়। থাঁয় 

না) অথচ ভূগোলের অধ্যাপক যেমন স্ন্দর পড়ান তেমন ভাল লোটএ 

দেন; উহাতেই কাজ চলিয়। যায়। অতএব এখন ভৃগোলের বই ন। 

কিনিলেও চলে) কিন্ ইতিহাসের বই না কিনিলে আর চলে না। তাই 

'আমি ভূগোলের পরিৰর্তে ইতিহাসের বই কিনিব বলিয়! মনস্থ করিয়াছি । তাহ। 

হইলে দেখা যাইতেছে যে এক্ষেত্রেও আমি স্বাধীনভাবে কোন কিছু মনস্থ করিতে 
পারিতেছি না; পারিপাশ্বিক অবস্থার চাপেই আমাকে যথাকর্তব্য স্থির করিতে 
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হইতেছে । ফলে অবস্থ। বিপরীত হইলে আমার চিন্তাধারাও বিপরীত হইত; 

তখন ইতিহাসের পরিবর্তে ভূগোলের বই-এর দ্রন্তই আমি চিন্ত! করতাম । 

আর এক কথা, আমি আজ ইতিহাস ও ভূগোলের বিষয় ভাবিতেছি কেন ? 
স্কুলে তো আমার ইতিহাস ও ভূগেল ভাল লাগিত না; তখন ঠিক করিয়াছিলাম 
কলেজে গিয়া &6 না পড়িয়া 90150096 পডিব । বেশ তে) তবে 9০157006 

ললেই পারিতে  তাহী হইলে মাজ আর ইতিহাসের কথা ভাবিতে হইত ন।। 

কিন্তু কি করিব॥ এ বিষয়েন আমার কোন স্বাীনতা নাই। আমাদের 

মক:ঃম্বল কলেন্তে [. 5০, পড়ানো হয় না; অতএব ঘ. 3০. পড়িতে হইলে আমাকে 

সহরে যাইতে হয়; কিন্তু সেরূপ আধিক ক্ষমতা আমার নাই, তাই আমাকে বাধ্য 
হইয়া [, /৯, পড়িতে হইতেছে, এবং [, &. পড়িতে হইতেছে বলিয়া! বাঁধা 

হইয়াই ইতিভাসের কথা ভাবিতে হইতেছে । এক্ষেত্রেও সেই কথ। ১ আমার 

নিজের ইচ্ছা কর্ণস্তটী নির্ধারিত হইতেছে না1। অবস্থার নির্দেশেই আমার 

কশ্মসচী নিদ্ধীরিত হইতেছে । এই ভাবে যে কোন উদ্াভ্রণ লওয়া যাউক না 

কেন, একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই দেখ! যাইবে দে আমাদের ইচ্চা 

অনিচ্ছার কোণ মুল্য নাই , প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদিগকে অবস্থার পরিচ।লনায় 

কাজ করিতে হইতেছে । সেইভন্ব অনেকে বলেন যে আম।দের স্বাধীনতা বলিয়া 

বিশেষ কিছু নাই , অর্থাং আমরা নিজের। নিজেদের কর্মস্চী নিয়ন্ত্রণ করি না, 

অপহেরর দ্বার। ( ব| অবস্থার চাপে ) আমাদের কর্মসূচী নিযস্থ্িত হইয়া থাকে। 

ইহ।কে ইৎরেজীতে [066100019 বলে। 06660010807 কেননা আমি 

কি করিব বা না করিব_তাহ। আমি নিচের ইচ্ছার নির্ধারণ করি না, 

অবস্থ। বিপাকেই নিদ্ধারিত হইয়া থাকে । ঘে ঘড়ি আমাকে সজাগ করিবার জন্য 

সকালে পাচটার সময় বাক্তিয়৷ ওঠে-সে ঘড়ি নিজের ইচ্ছার এরূপ করে না, 

যন্ত্রের নিদেশে করে) সেইরূপ মানুষও যন্ত্র নিজ নিজ নিদিষ্ট কার্য করিয়া 
চলিয়াছে ; উহাতে নিজেদের ইচ্ছ। অনিচ্ছার কোন অবকাশ নাই । ইহাকে 

[6069515118151970 বা নিয়তিবাদও বলে; নিয়তির দ্বারাই আমাদের 

কর্ম পরিচালিত হইতেছে, শিজেদ্রে দ্বারা নহে। যাহার অদুষ্টে যেরপ বিধান 

আছে তাহ ঘটিবেই ; উহাতে আমাদের কোন কতৃত্ব ব| কৃতিত্ব নাই; আমরা 

পারিপাস্থিক অবস্থার দাসমাত্র। 
নিয়তিবাদ ও স্বাধীনতাবাদ 

মামর! ছুই প্রকার মতবাদ ব্যাখ্য। করিল।ম-নিয়তিবাদ ও স্বাধীনতাবাদ। 

ছুই মতবাদেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহুবিধ যুক্তি আছে। এখানে কয়েকটি 
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প্রধান যুক্তির কথা উল্লেখ করা দরকার । প্রথমে, নিয়তিবাদের পক্ষে যে 

যুক্তি দেওয়া হয় তাহাই ব্যাখ্য। করা ভটবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা" খণ্ডন করিয়া 

স্বাধীন্তাব|দ সমর্থন করা'হইবে | 

প্রথম যুক্তি 

নিয়তিবাদ ব! স্বাবীনতাবাদের প্রধান যুক্তি আমে মনোবিজ্ঞান হইতে। 

মনোবিজ্ঞান বলে যে কামনার ছ/রাই আমাদের কাধস্তচী নির্ধারিত হইয়। 

থাকে । মানুষের জীবন কামনা বুল; বহুপ্রকার কামন। আমার মন্র 

মধ্যে দর্বদাই উদ্দিত হইতেছে । ইহাদের মধ্যে যে কামন[টি অন্য কামন। গুলিকে 

পরাভূত করিয়! অপ্রতিদন্দীরূপে বিরাজ করিতে পারে, তাহার শর্ত তখন গজম 

হইয়া ওঠে; এবং উহার শাবেগে আমাদের সমস্ত মন মৃখণ উদ্বেলিত ভইয। 

ওঠে, তখন এ কামন। অন্তঘাধী কাজ কব[ই আমাদের পক্ষে খুব সহ এবং 

দ্গাভাবিক হ্ইয়! পড়ে । তাহা ভইলে দেখ। যাইতেছে যে আমর। সবদ[ই কামনার 

পিছনে ছুটাছুটি করিতেছি । তাই আমর। বলিয়াছি ধে ক/মনার দ্বারাই 

|মাদের কর্মজীবন পরিচ'লিত ভ্ইর়। থাকে) আমরা কামনার দাস! হধু 

দস নহি, কামনার দাস|তদাস। কারণ, এইসব কামন। আবার শানাবপ অবস্থার 

টার থকে । অতএব কামনার দ্বারা শিমিন্তিত হইয়। আমর! 

করান্থরে এইসব অবস্থার দ্বারা? লি হইতৈছি, বলিতে হইবে । এইসকল 

অবস্থাকে -মামরা! তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পাবি ২ | নামাজিক আবস্থ।, 

ভৌগোলিক অবস্থা, এব" দৈহিক এ মানসিক অবস্থ। | 

(ক) প্রথমতঃ সামাজিক অবস্থার কথ ল্যা যাউক | আামরা ঘে সমাজে 

বা দেশে বান করি তাভার প্রভাব মনের উপরে অপরিমেঘ ; উহার ছ!র। 

আমাদের চিন্তাধরা ও কর্ণধার! প্রভূত পরিমাণে নির্ধারিত হইয়। খাকে। 

একজন ভারতবাঁসীকে কান্মীর সঙ্গন্ধে চিন্বা করিতে বল, আর একজন 

পাকিস্থানীকেও এই সমস্তা সন্থদ্ধে ভাবিতে বল। দেখিবে তাহারা সম্প্ণ 

বিপরীতভাবে চিন্তা করিতেছে । এক্ষেত্রে তাহার: স্বাধীনভাবে চিন্ত। 

করিতেছে-+বলা ঘায় কি? মোটেই না) তাহার। নিজ নিজ রাষ্ট, সমাজ ও 

ধর্গের ছার! গ্রভাবান্বিত হইয়া চিন্তা করিতেছে, ন্বাধীনভাবে নভে 

(খ) দ্বিতীয়তঃ ভৌগলিক পরিবেশের দ্বারাও আমাদের চিন্তাধার৷ কম 

নিয়ন্ত্রিত হয় ন| | যেস্ানে আমর! বাম করি, সেই স্থানের আবহাওয়।, জল, 

বাতাস, নদী, পর্বত প্রভৃতি প্রারুতিক বিষয়াবলী লইযা উহার ভৌগোলিক 
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পরিবেশ গঠিত । আমাদের মনের উপর এই পরিবেশের প্রভাবও কম নহে । 
তাই দেখি আরব দেশের মরুভূমিতে বাহারা বাস করে তাহাদের মনের গঠন 
যেরকম, বাংলা দেশের শশ্ত-স্যামল; উর্বর ভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের 
মনের গঠন ঠিক সেই রকম নহে। মনের গঠন বিভিন্ন বলিয়া তাহাদের চিন্তা 
ধারাও বিভিন্ন হইতে বাধ্য । তাই অলস ও ভাবপ্রবণ বাঙালী যাহা কামণ। 
করে, দুর্ধর্ষ পাঠান বা! বেছুইন তাহা কামনা করে না। তাহা হইলে দেখ! 

যাইতেছে যে 'প্রারৃতিক বা ভৌগলিক পরিবেশের দ্বারাও আমাদের কামন। 

সমূহ প্রভৃত পরিমাণে নির্ধারিত হইয়। থাকে । 

(গ) উপরোক্ত ভৌগলিক ও সামাজিক পরিবেশ (00510125606) 

ব্যতীত বংশের (76710) প্রেভাবই কি আমাদের জীবনে কম? ইহার দ্বারা 

আমাদের শরীর ও মনের অবস্থা যে কি পরিমাণে নির্ধারিত হয় 'তাহ। বলিয়। 
শেষ করা যায় না। নিজেদের দেহ যেমন আমর। নিজের। কষ্টি করি নাই) 

নিজেদের মনও আমর। তেমন নিজের। শ্থষ্টি করি নাই; ছুই-ই পিতৃপিতামহের 

নিকট হইতে পাইয়াছি। বংশানুক্রমে তাহাদের দৈহিক শক্তি পাইম়্াছি, 

এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তি লাভ করিয়াছি। এই সকল 
প্রবৃত্তির প্রভাব অতিক্রম কর। আমাদের পক্ষে অসম্ভব । তাই দেখি, যে বালক 

মাতাপিতার সংগীত প্রবৃত্তি লইয়৷ 'ছন্মগ্রহণ করিয়াছে সে শিশুকাল হইতে 

গান গাহিতে ভালবাসে; আর যে বালক পৃব-পুরুষের অংকন প্রবৃত্তি লইয়। 

জন্মাগ্রহণ করিয়াছে, সে সর্বদাই ছবি আকিতে ভালবাসে । এমতাবস্থর 

তাহাদের স্বাধীনত। কোথায়? নিজেদের বংশগত প্রবৃত্তির বশে তাহারা কাজ 
করিতেছে ; নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছার কোন অবকাশ তাহাদের নাই । 

যুক্তি খণ্ডন 

[, স্বাধীনত।বাদিগণ ইহার উত্তরে কি বলেন? তীহার। বলেন) মানুষের 

কর্মধার! ও চিন্তাধার|। ঘে অনেকক্ষেত্রে তাহাদের বিভিশ্ন অবস্থর দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 

হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ধু তাই বলিয়। আমাদের যে একটুও 
ইচ্ছা-শ্বাধীনতা নাই-উহাঁও ম্বীকর করা সম্ভব নহে। ইচ্ছাস্বাধীনতা 

মানসিক ব্যাপার ; এই মানসিক শক্তি আমার আছে কি না-_তাহা কেহই 

ৰাহির হইতে লক্ষ্য করিতে পারে না; মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিবার 
একমাজ উপায়, অন্তার্শন (10099080007) | আমি যখন আমার মনের 

ভিতর অবলে!।কন করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, আমি নিজের ইচ্ছান্ স্বাধীন- 
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ভাবে বিচার বিবেচনা করিতেছি, তখন এই স্বাধীনতার অস্তিত্ব একেবারেই 

অস্বীকার করা যায় না। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে আমি নিঙ্গে 

প্রতিদন্দী কামন! সমূহের তুলনামূলক বিচার করিতেছি এবং পরিশেষে একটিকে 
বর্জন করিয়া! অপরটিকে ক করিতেছি । আমার এই সক্রিয় বোধ এত 

স্পষ্ট এবং প্রখর যে ইহাকে একেবারে অলীক বলিয়া উড়াইয়] দ্েওয়| যায় ন|। 

তারপরে, আর এক কথা। নিয়তিবাদিগণ বলেন যে আমরা সকলেই 

কামনার পিছনে ছুটিয়াছি ; কামনাই নাকি আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে । 
কিন্ত আমর জিজ্ঞাস। করি__এই কামনা আসিতেছে কোথা হইতে? ইহ। 

শূন্য হতে খসিয়া৷ পড়িতেছে না, বা বন্যার জলে ভাসিয়া আসিতেছে না; 
ইহারা আমারই অহ হইতে উদগুত হইতেছে ' আমার কামন। আমার অহ্ং 

হইতে আসিতেছে, তোমার কামনা তোমার অহং হইতে আসিতেছে । আমার 

মনে আমি কামন। করিতেছি, তোমার মনে তুমি কামনা করিতেছ। মোট 

কথ।, কোন কামনাই জোর করির| আমার মনের উপব চাপান্ হয় না; আমি 

শিজেই উহ। হট্টি করি। এক কথার, আমর। পরকীর নিদেশে কাধন। করি 

ন।) স্বকীয় ইচ্ছান্ুসারে কামন। করি। অতএব আমর। কামনার দাস নঙ্ি, 

বরং কামনাই আমাদের দান। আমর। যে কামনাটি অন্থমোদন করি, শুধু 

সেই কামনাই আমাদের মানসপটে উপস্থিত হইতে পারে, নতুবা যে কোন 

কামনা আমাদের মনের মধ্যে আবিভূতি হইতে পারে না। মোট কথা, কোন্ 

ক[মনা 'আর্জীর মনের মবো আসিবে আর কোন্ কামনা] যাইবে--তাহা আমর 

হ্বারাই নিয়স্ক্িত ভইতেছে। কামনার দ্বারা নহে; অর্থা২ আমিই কামনাকে 

শ/সন করি, কামনা আমাকে শাসন করে না। এমতাবস্থায় আমার পরাধীনত। 

কোথায় ৮ আমি ভে| স্বাধীন, আমিই কামনা সমূহের কতী।ও নিয়ন্থ] | 

এতক্ষণ আমরা নিয়তিবাদের প্রথম যুক্তি খণ্ডন করিলাম । এখন ইহার 

দ্বিতীয় যুক্তির কথ। আলোচনা করা বাউক । 

দ্বিতীয় যুক্তি খণ্ডন 

[]. দ্বিতীয় যুক্তি আসে কার্ষকারণ সন্বন্ধ হইতে । ইহা বিজ্ঞান জগতের 

একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য । প্রত্যেক কার্ধেরই এক “কারণ” আছে; “কারণ” 

(০8386) না থাকিলে কোন “কার্য ই” (65০) সংঘটিত হইতে পারে না। 

ইহা সকলেই স্বীকার করেন; সকলেই বলেন যে বিন! কারণে কোন কার্ধের 

উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে । অতএব নিয়তিবাদিগণ অনায়ামে বলিতে পারেন যে, 
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মান্ষ যে কোন কাজই করুক না কেন-__উহারও নিশ্চয়ই কোন এক সুনিদিষ্ট- 

“কারণ” আছে। মানুষের বিভিন্ন অবস্থাই উহার যথাষথ “কারণ”। ভৌগোলিক 

অবস্থ/ঃ সামাজিক অবস্থ। এবং উত্তরাধিকার-স্তত্রে প্রাপ্ত দৈহিক ও মানসিক 

অবস্থার দ্বারা মান্রষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ; তাই তাহার কোন 

কাধই অকারণ নহে । কিন্তু এই সকল অবস্থার প্রভাব স্বীকার না করিলে 
বলিতে হইবে যে তাহার কার্ধের কোনই পুবনিদিষ্ট “কারণ” নাই) ভ্ঠাৎ 
অকারণ উভা সংঘটিত হইতেছে । কিন্তু ইহ! অসম্ভব | 

ইহার উত্তরে স্বাধীনতাবাদিগণ বলেন দে তাহার ও “কাধকারণ” সক্বন্ধ 

স্বীকার করেন না। শবে সামাজিক এবং পারিপাশ্বিক অবস্থা থে মাগষের 
সকল কানের একমাত্র কারণ তাহারা শ্বীকার করেন না। আমি যখন স্বেচ্ছায় 

 ন্বাদীনভাবে কাছ করি--তগন “আমিই” উহরি কারণ" । অতএব আমার 

কার্ণ মোটেই অকারণ নভে । সেইজন্য তাভারা তাতাদের মতবাদকে সানারণতঃ 

“আত্মনিয়ন্বণ” (9616109010105000) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। 

গ্রাভাক মাহষেরই এক নিজদ্ব সত্ব। ব। অভৎ (0:৪০) আছে; এই অহংই 

আমাদের সকল মানসিক ক্রিয়ার কত। ও নিয়ন্থ]।। এই আন্মসভার নিয়ন্ত্রণে 

'মামরা যে কাজ করি তাভাকে “অকারণ” বল। যাইতে পারে না|) বাহাবস্ত যদি 

মদের কাষের কারণ হইতে পারে, তবে অধ্যাজ বস্থই বা কারণ হইতে 

পরিবে ন। কেন % এই অধ্য।আ বস্ত বা আত্ম বিভিন্ন বলিয়। ইনার কাধাবলীও 

বিভিন্ন ভয় থাকে । মনে রাখিতে হইবে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 

বিছ্ুমান; প্রত্যেকেরই শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতা পৃথক; আমার কচি ও 
তোমার রুচি, আমার স্বভাব 'ও তোমার স্বভাব ঠিক একরকমের নভে ; সেইজন্য 

আমাদের কাধাবলীও ঠিক একরকমের হইতে পারে না। তাই তুমি যেমন 

লোক তুমি সেইরকম কাজ কর, আর আমি যেরূপ লোক আমি সেইরূপ কাজ 
করি। এইভ|বে নিজ নিজ স্বভাব ও চরিত্র অন্যায়ী কাজ করি বলিয়। 

আমাদের কাধও বিভিন্ন হইয়া থাকে । এক কথায়, অধ্যাত্ “কারণ” পৃথক, 

তাই উহার কাধও পথক ভইতে বাঁধ্য | 

তৃতীয় যুক্তি খণ্ডন 

[. নিয়তিবাদিগণের তৃতীয় যুক্তি এই যে, আমরা যেমন আগে হইতে 
প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিরূপণ করিতে পারি, ঠিক তেমন মানুম্নের কারধাবলীও 

আমরা আগে হইতে নিধণরণ করিতে পারি। ক্ক্ধগ্রহণ বা চন্ত্রগ্রহণ কবে হইবে, 

ন্ 
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“ কখন কোথায় ঝড় উঠিবে বা কখন বৃষ্টিপাত হইবে, আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে 

আগে হইতেই তাহা নিরূপণ করিতে পারি। প্রাকৃতিক ঘটনামাত্রেরই যথাষথ 
“কারণ” নির্দিষ্ট আছে; সেই কারণটি নির্ধারণ করিতে পারিলেই আমর! উহার 
কার্মও অনুমান করিতে পারি। মানুষের কারধাবলী সম্বন্ষেও ঠিক এই কথা 
প্রযোজ্য | মান্নষ সাধারণতঃ কত বৎসর বাচে বীমা কোম্পানী তাহা আগে 

হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন ; তাহাদের গণনার মধ্যে ভূল থাকিলে 

তাহারা ব্যবসায়ে লাভ করিতে পারিতেন না। ডাক্তারের! প্রায় সঠিক নিধারণ 
করিয়া রাখিয়াছেন- কোন্ অস্ত্রে কত লোক মরে; কলিকাতায় বৎসরে কত 

লোকের আত্মহত্যা করিবার সম্ভাবনা আছে ব! কত লোকের মোটর দুর্ঘটনায় 

সৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে-__তাহাও প্রায় সঠিক বলা ধায়। ইহাতে বুঝা 
যাইতেছে ষে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ন্যায় মানুষের কার্যাবলী সম্বন্ধেও ভবিন্ৎবাণী 

কর] যায়। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় 

মা্গষের কার্ধও কোন নিদিষ্ট কারণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে । সেই 
কারণগুলি অনুমান করিতে পারি বলিয়া আমরা আগে হইতে মানুষের কাধও 

নিধারণ করিতে পারি। ইহাকেই তো নিয়তিবাদ বলে। মানুষ কোন্ 

অবস্থায় কি কাজ করিবে তাহা পূর্ব হইতেই নিদিষ্ট আছে। এমতাবস্থায় তাহার 
স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য কোথায়? 

ইহার উত্তরে ম্বাধীনতাবাদিগণ বলেন যে, একইবূপ অবস্থায় বদি দশজন মাষ 
একইরূপ-কাজ করে, তাহা হইলেই কি বলিতে হইবে যে তাহাদের কোন স্বাধীন 
ইচ্ছা নাই? মোটেই না; স্বাদীনভাবে চিন্তা করিয়াও আমরা দশজন ঠিক 

একইকূপ কাজ করিতে পারি। স্বাধীন হইলেই যে আমাদিগকে বিভিন্নভাবে 
কাজ করিতে হইবে_ নতুবা স্বাধীনতা থাকিতে পারে না ইহ! নিতান্তই 
অযৌক্তিক কথা। আর এক কথা, এই বংসরে কলিকাতায় কয়জন লোক 

আত্মহত্যা করিবে তুমি হয়ত ঠিক বলিতে পার, কিন্তু কে কে আত্মহত্যা করিবে, 
তাহা বলিতে পার কি? কিছুতেই নয়। অথচ ইহাই আসল কথা, কারণ 
সমষ্টির সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা কঠিন নহে, কিন্তু ব্যষ্টির সম্বদ্ধে ভবিহ্যৎবাণী করা 
খুবই কঠিন-_যেহেতু ব্যন্টির ষম্বন্ধেই আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে, সমষ্টি প্রসঙ্গে নহে। 

নৈতিক যুক্তি 

নিয়তিবাদের স্বপক্ষে সাধারণতঃ যে কয়টি প্রধান যুক্তি দেওয়া! হয়_-আমরা 

একে একে সেগুলি খণ্ডন করিয়৷ আত্মনিয়ন্্পবাদ সমর্থন করিলাষ। 
তু 
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আত্মনিয়ন্রবাদের স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি উদ্লেখ করিয়া! আমর! এই প্রসঙ্গের 

উপসংহার করিব । ইহাকে “নৈতিক যুক্তি” (1921 2520507500) বলা যাইতে 

পায়ে, এবং ক্যাণ্ট ইহার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, 
আমাদের প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে গুচিত্য-বোধ আছে । আমার মন বলিতেছে 

“ইহা! করা উচিত” ; তবে কেন করা উচিত__তাহা হয়ত ঠিক বলিতে পারিব না) 
কিন্ত করা যে উচিত, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই । এখন আমাদের 

জিজ্ঞান্ত যে-_এই ওচিত্যবোধের সার্থকত| কি? ধরা যাউক যে, নিয়তিবাদ যাহা 

বলে তাহাই ঠিক, অর্থাৎ আমাদের নিজেদের কোন স্বাধীনতা নাই ; আমরা 

নিয়তির হাতে পুত্তলিকামাত্র ; যাহ! কিছু করি, সবই অবস্থার বিপাকে করি, 

নিজেদের ইচ্ছায় নহে। ইহাই যদি ঠিক হয়, তবে ওচিত্যবোধের সার্থকতা 

রহিল কোথায়? ধর, আমি এই কাঁজটি উচিত মনে করিতেছি বটে, অথচ উহা৷ 

সম্পাদন করিবার কোন ক্ষমতা আমার নাই । তাহা হইলে এই ওঁচিত্যবোধ 

থাকিলেই বা আমার কি লাভ, আর ন। থাকিলেই ব।কি ক্ষতি? এক্ষেত্রে থাকা 

ন1 থাকা ছুই-ই সমান। সেইজন্য স্বাধীনতাবাদিগণ বলেন যে, যেহেতু আমরা! 
উচিত মনে করিতেছি, সেইহেতু বুঝিতে হইবে যে উহ সম্পাদন করিবার ক্ষমতাও 

আমাদের আছে । ভাই ক্যাণ্টি বলেন 11000 085170556 17701765 008 

0১০৬ ০৪9%৮ অর্থাৎ যাহা তুমি উচিত মনে কর তাহ! তুমি নিশ্চয়ই সাধন করিতে 

পার; নতুবা এইরকম ওচিত্যবোধ তোমার মনের মধ্যে উদয়ই হইত ন]। 
অতএব, যেহেতু আমাদের মনের মধ্যে এইরূপ গুঁচিত্যবোধের উদয় হইতেছে, 

সেইহেতু বুঝিতে হইবে যে ইচ্ছা করিলে আমরা উহ নিশ্চয়ই সম্পাদন করিতে 
পারি, অর্থাৎ আমরা স্বাধীন । 

উপদংহার 

এখানে একটি বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়৷ দরকার | ন্বাধীনত। বলিতে 

আমরা সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বুঝি; তবে কেহ কেহ মনে করেন যে 
স্বাধীনতা! মানে বুঝি অবাধ অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা । অবাধ স্বাধীনতাঁকে ইংরাজীতে 
[0612101010151) বলে 7) 10666102105 কারণ এক্ষেত্রে কোন প্রকার 

নিয়ন্ত্রণ নাই। কিন্ত আমাদের মতান্নুসারে এই প্রকার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার 

কোন অর্থই হয় না। কারণ, নিছক স্বাধীনত1 বলিয়া কোন জিনিস নাই) 

স্বাধীনতা বলিলেই বুঝিতে হইবে “আমার” স্বাধীনতা বা “তোমার” . স্বাধীনতা, 

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীনতা । এক কথায়, ইহা নিরবলগ হইয়া ক্রিয়া 
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করে না; কোন ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করিয়৷ ক্রিয়া করে। ব্যক্ি 

বিশেষকে অবলম্বন করিয়! ক্রিয়া করে বলিয়া! ইহা সেই ব্যক্তিবিশেষের 
বৈশিষ্ট্যের ছারা! প্রভাবাদ্ধিত না হইয়া পারে না। একটি উদাহরণ দিয়! বুঝান 
যাউক। আমরা সকলেই জানি যে জল শূন্যে ভাসিয়৷ বেড়ায় না; কোন না! কোন 

পাত্রের মধ্যে ইহা আধৃত থাকে । কিন্তু যে পাত্রেই ইহা আধৃত থাকুক না কেন, 

ইহ! সেই পাত্রের রূপ পরিগ্রহ না করিয়া পারে না। অর্থাৎ সেই পাত্রের দ্বারা 

ইহার রূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । মানুষের স্বাধীনতা সম্বদ্ধেও ঠিক এই কথা 

প্রযোজ্য । যাহার মধ্যে ইহ! ক্রিয়া করে তাহার স্বভাব ও চরিত্রের দ্বারা ইহা. 

কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না। তাই দেখি আমার স্বাধীন ইচ্ছা 
ও তোমার স্বাধীন ইচ্ছা ঠিক একইবূপ নহে । আমরা দুইজনেই স্বাধীনভাবে 
কামনা করি বটে, তবুও আমি বাহা কামনা করি তুমি তাহা কামনা কর না; 

আমাদের কাম্য বস্ত বিভিন্ন । ইহার কারণ, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ 

বৈশিষ্ট্য আছে, এই বৈশিষ্ট্য অন্তসারে আমাদের কামনাও কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ 

করে। তাই ইহাকে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনত। বলা যায় না। অনিয়ন্ত্রিত হইবে 

কেমন করিয়া! ? কারণ, পূর্বেই তো বলিয়াছি, যে পাত্রের মধ্যে ইহা৷ বিরাজ করে, 
তাহার আত্মরূপের দ্বারা ইহ! কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না। 

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, 215840129০1 11] প্রসঙ্গে আমরা যে স্বাধীনতার 

কথা বলিয়ছি তাহা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা ( 100666122101500 ) নহে, নিয়ন্ত্রিত 

স্বাধীনতা” তবে নিয়ন্ত্রিত হইলেও ইহাকে কিন্তু নিয়তিবাদ (10866120808500 ) 

বলা যায় না। কারণ এক্ষেত্রে তো আমি বাহিরের কোন কার্কলাপের ঘবার৷ 

নিয়ন্ত্রিত হইতেছি না, আমি নিজেই নিজেকে নিয়ন্থণ করিতেছি। অপরের 

নির্দেশে কাজ করিবার মধ্যে পরাধীনত। আছে; কিন্তু যেখানে আমি নিজের 

ইচ্ছায় নিজের রুচিমত কর্তব্য নিরূপণ করিতেছি, সেখানে আবার পরাধীনতা 
কোথায়? সেখানে আমি ম্বাধীন। তাই ইহাকে আত্ম-ন্বাধীনতা (961 

0666100)110151 ) বলে । | 

তাহা হইলে দেখা গল যে আমাদের বিতর্কের বিষয় ঠিক অধীনতাবাদ বনাম 
স্বাধীনতাবাদ (19660010150 ৬, ৪, 10066000105) ) নহে) আমাদের 

বিতর্কের বিধয় অধীনতাব।দ বনাম আত্ম-অধীনতাবাদ (10665:00101510 ড.৪, 

861£0666000101500 )।  উভয়ক্ষেত্রে অধীনত! ঠিকই আছে? তবুও আত্ম- 

অধীনতাকে সাধারণতঃ স্বাধীনতা নামে অভিহিত কর! হয় । তবে এই স্বাধীনতাকে 

যাহাতে অনিয়স্ত্রিত স্বাধীনতা বলিয়া ভুল করা না হয়, সেইজন্ত ইহাকে স্পষ্ট ভাষায় 



৮৪ দর্শন প্রসঙ্গ 

আত্ম-স্থাধীন্ত1 বলিয়! উল্লেখ করা বিধেয়। আমাদের মতান্থসারে অনিয়ন্ত্রিত 

দ্বাধীনতার কোন অর্থ নাই; আত্ম-স্বাধীনতাই আসল স্বাধীনতা । এক্ষেত্রে 

আমরা অপরের দ্বারা পরিচালিত হইতেছি না, নিজেদের দ্বারা পরিচালিত 

হইতেছি। 

আত্মার অমরত্ব ( 17007007651155 ০1 9০51 ) 

এখন আমর! আত্মা সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনা করিব। আমাদের 

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই £ দেহের মৃত্যুর পর আত্মার কি হয়? দেহ ভন্মীভূত হইলে 
আত্মাও কি বিনষ্ট হইয়! যায়? অথবা দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মার কোনরূপ 
বিনাশ হয় না? ইহা কি তবে অমর ? আমর! সাধারণতঃ তাহাই বিশ্বাস করি। 

যথাযথ প্রমাণ থাকুক আর না থাকুক, আমরা যেমন বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর 

আছেন, সেইরূপ যথাযথ প্রমাণ থাকুক আর ন1 থাকুক আমরা বিশ্বাস করি যে 

আত্মা অমর | এই বিশ্বাসের পক্ষে বা বিপক্ষে কি বলিবার আছে, তাহাই আমর 

এখানে আলোচনা করিব। অতএব আত্মার অমরত্ব বলিতে আমরা কি বুঝি-_ 

তাহাই প্রথমে বিচার করা যাউক | অনেকে বলেন যে দেহের মৃত্যুর পরে আত্মার 
মৃত্যু হয় না বটে, তবে ইহার কোন স্বতন্ত্র স্ত! থাকে না; ইহ| পরমাত্মায় বিলীন 

হইয়া যায়। গঙ্গার জল যখন সমুদ্রে আসিয়া বিলীন হইয়া যায়, তখন কি ইহা 
বিনষ্ট হয়? মোটেই না, সমুদ্রের জলের মধ্যেই ইহা বিরাজ করে, বে ইহার 
আর কোন স্বতন্ত্র সত্ব। থাকে না, ইহার গঙ্গাত্ব নষ্ট হইয়া! যায়। সেইরূপ আমাদের 

আত্মা যতদিন দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে, ততদ্দিন ইহার এক ব্বতন্ত্র সতত! থাকে ? 

কিন্ত দেহের মৃত্যুর পরে ইহ! যখন পরমাত্মায় বিলীন হইয়৷ যায়, তখন আর ইহার 
কোন নিজন্ব সত্তা থাকে না । তখন আমি আর আমি থাকি না, তুমিও আর তুমি 
থাক না; পরমাত্মার অনস্ত জীবনে আমর! সব একাকার হইয়! যাই । এইভাবে 

আমর] সকলেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলি বটে, কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব 

বিলুপ্ত হয় না । বিলুপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, বরং অনেকে বলেন যে এইভাবেই 
আমর! আমাদের জীবনের পূর্ণতা লাভ করি, আমর! আমাদের ক্ষুত্র জীবন বর্জন 
করিয়া অনন্ত জীবন প্রা্চ হই, কুপমণ্ডকত্ব পরিহার করিয়া অমরত্ব লাভ করি। 
ইহাকে আমরা 17722679005] 11000016115 বলিতে পারি। 

বলা বাহুল্য, এই প্রকার অমরতার কথ] ভাবিয়া আমাদের মন তৃঞ্ঝ হয় 

না! আমর! সাধারণ মানুষ; আমরা শুধু অমরতাই চাই 'না, আমরা চাই 
প্সামাদের” অমরতা। এখানে 'অমরতা? আলল কথ! নহে, আসল কথা 
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“আমাদের” অমরতা । আমি চাই, আমার বৈশিষ্ট্য লইয়া আমি বীচিয়া 

থাকিব; তুমি চাও, তোমার বৈশিষ্ট্য লইয়া তুমি বাচিয়া৷ থাকিবে। কিন্ত 
ঈশ্বরের অনস্ত জীবনের মধ্যে আমরা. যদি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য. হারাইয়া 

ফেলি, তাহা! হইলে অমরত্ব সত্বেও আমাদের লাভ কি হইল? যে অমর 
জীবনের মধ্যে আমার আমিত্ব থাকে না, বা তোমার তুমিত্ব থাকে না, সে 

জীবন যতই পূর্ণ হউক না কেন, উহার জন্য আমাদের মন মোটেই আকুল 
হয়না । আমর! অমরত্ব চাই বটে, কিন্তু নৈর্যক্তিক অমরত্ব চাই না; 
আমরা যে অমরত্ব চাই, তাহার মধ্যে নিজেদের ব্যক্তিতটুকুও বজায় রাখিতে 

চাই । ইহাকে আমরা 76150002] [10100168119 বলিতে পারি । এইপ্রকার 

অমরত্বের স্বপক্ষে যে কয়েকটি যুক্তি দেওয়া হয়, আমর! এখানে তাহা একে 

একে ব্যাখ্যা করিব; সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ সমালোচনাও অস্ততূক্তি করিব। 

আত্মা--মৌলিক পদার্থ 

প্রথমে প্রেটোর যুক্তি. লওয়৷ যাউক। তিনি বলেন আত্মা মৌলিক পদার্থ 

মৌলিক পদার্থের কখন ধ্বংস হয় না, শুধু যৌগিক পদার্থেরই ধ্বংস 
সম্ভব। যৌগিক পদার্থ যেমন ধর, টেবিল কি চেয়ার। কাঠের 
নানাপ্রকার অংখ লইয়া একটি টেবিল নিম্তি হইয়াছে; এই অংশগুলি 
বিচ্ছিন্ন করিলেই টেবিলটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; তখন অংশ পড়িয়া 

থাকে রটে) কিন্তু টেবিল থাকে না। সেইক্পপ, আমাদের দেহও 

যৌগিক পদার্থ; তাই যে সব উপাদান লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে, সেগুলি 
বিচ্ছিন্ন করিলেই আমাদের দেহও বিনষ্ট হইয়। যায়। কিন্ত মৌলিক পদার্থ 

সম্বন্ধে একথা মোটেই প্রযোজ্য নহে। পৃথক পৃথক অংশ বা উপাদান 

লইয়া তে! ইহা রচিত হয় নাই ; অতএব ইহার উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিবার 

কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এবং যেহেতু ইহাকে উপাদান বা 'অংশ- 
সমূহে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেইহেতু ইহার ধ্বংসও সম্ভব নহে। প্লেটোর 

মতে আমাদের আত্মাও এইরূপ এক মৌলিক পদার্থ; ইহার মধ্যে কোন 

বিচ্ছিন্ন অংশ বক! উপাদান নাই। তাই ইহার ধ্বংস নাই, মৃত্যু নাই; 

ইহ! নিত্য, শাশ্বত ও চিরস্তন ; ইহা অজর এবং অমর । 

সমালোচনা ॥ প্লেটোর এই যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে। তর্কের 

খাতিরে স্বীকার কর! ঘাউক যে মৌলিক পদার্থের কোন ধ্বংস বা মৃত্যু নাই 
কিন্ত আত্মা যে মৌলিক পদার্থ তাহার প্রমাণ কি? 180০ তো সেব্প 



৮৬ অধ্যাত্স-তত্ব, 

কোন প্রমাণ দেন নাই; তিনি শুধু মানিয়া লইয়াছেন যে আত্মার মধ্যে 

কোন অংশ ঘা উপাদান নাই; অতএব ইহা মৌলিক পদার্থ। কিন্তু এই 
মৌলিক পদার্থের স্বরূপ কি? কিভাবে আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারি ? 

অর্থাৎ উপলব্ধি করিলে ইহা! আমাদের নিকট কিরূপ প্রতীয়মান হয়--সে-সব 

কোন কথাই চ1৪$০*ব্যাখ্য। করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে আত্মা 
যৌগিক পদার্থ নহে; কিন্তু কেন ইহা যৌগিক পদার্থ নহে, তাহার কোন 

কারণ ব্যাখ্যা করেন নাই। এমতাবস্থায় তাহার যুক্তির প্রতি আমর। বিশেষ 

কোন গুরুত্ব আরোপ করিতে পারি না। 

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ 

বর্তমান কালে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় যুক্তি আসিতেছে 51 016: 

[95৪ এবং ৬/2113970 [52065 প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের নিকট 

হইতে । লগ্ডনের 9০০15 2০: 7১8৮০1১1081 7২656৪:01;এর সহিত যে সকল 

মনীষী ব্যক্তি সংযুক্ত আছেন তাহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আত্মা সম্থন্ধে 
নানারূপ গবেষণ! করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে মৃত্যুর পরে আত্মার 

অস্তিত্ব এখন নাকি আর অশ্বীকার করা যায় না; তাহারা উহার বহু 

প্রমাণ পাইয়াছেন। মৃত ব্যক্তির আত্মার নিকট হইতে তাহারা শুধু লিখিত 

বাণী পান নাই, কথিত বাণীও তাহারা শুনিতে পাইয়াছেন। গান এবং 

শব্দের মাধ্যমে, এবং নানারূপ জ্যোতির মাধ্যমেও তাহার] আত্মার সংবাদাি 

পাইয়াছেন। তাই তাহারা বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর পরেও আত্মা 

সক্রিয় থাকে; অর্থাৎ দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মার মৃত্যু হয় না? 

আত্ম অমর । 

জঅমালোচনা। আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করিবার জন্য অধুনা যেসব 

বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হইতেছে আম্রা তাহার গুরুত্ব স্বীকার করি; কিন্ত 

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে বাধ্য যে উহাদের সিদ্ধান্তকে সকলেই প্রামাণ্য 

বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং এখনও করেন না। আমরা শুধু এইটুকু 
বলিতে চাই যে বৈজ্ঞানিকগণ যেসব প্রথ/ণাদি উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে 

আমাদের মনে ওৎস্থক্যের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না; 

অন্ততঃ এখনও তাঁহারা অনেকের মনে বিশ্বাপ উৎপাদন করিতে সমর্থ হন 

নাই। তবে বিশ্বাম না করিলেও হয়তো! একেবারে অবিশ্বাম করা যায় না, 
তাহা আমরা স্বীকার করি। সেইজন্য তাহাদের সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি.নাঁ 



আত্মার অমরত্ব ও ইচ্ছা-স্বাতস্তয ৮৭ 

আবার অগ্রাহও করি না; আরও উপযুক্ত প্রমাণাদি চাই বলিয়া ভবিষ্যতের 
জন্য রাখিয়া! দেওয়াই অধুনা সঙ্গত। 

নৈতিক যুক্তি 
তৃতীয় যুক্তিকে নৈতিক যুক্তি ( 11018] 915070610 ) বল! যাইতে পারে । 

1.8 ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । তিনি বলেন যে আমর! 
নাধারণতঃ বিশ্বাম করি যে, মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী সখ বা ছুংখ 

ভোগ করে ; যে সংকাজ করে সে স্থখ ভোগ করে, আর যে অসৎ কাজ 

করে সে ছুঃখ ভোগ করে । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি ? 

আমরা অনেক সময়েই দেখি, যে লোক আজীবন সৎকাজ করিল এবং 

পরের উপকার করিয়া জীবন অতিবাহিত করিল, সে হয়তো শেষ জীবনে খুবই 

কষ্টে পড়িয়াছে ; আর যে লোক চিরকাল অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিল এবং 

অসৎ ভাবে জীবন যাপন করিল, সে শেষ পধস্ত বেশ সুখেই জীবন কাটাইয়। 

গেল; তাহার কোন ছুঃখ কষ্ট হইল না । এক কথায়, সৎ জীবনের পরিণামে 

আমর! অনেক সময় ছুংখ ভোগ করি, আর অসৎ জীবনের পরিণামে আমর! 

অনেক সময় সুখ ভোগ করি । কিন্তু আমাদের বিবেক ইহাতে কিছুতেই সায় 

দেয় না; বিবেক স্পষ্ট বলিতেছে যে সৎ জীবনের পরিণাম কিছুতেই ছুঃখজনক 

হইতে পারে না; ইহার পরিণাম হ্থথকর হইবেই | কিন্তু এ জীবনে ঘখন 

সুখকর ফল হইতেছে না তথন বুঝিতে হইবে যে এই জীবনই আমাদের 

শেষ এীবন নহে ইহার পরেও জীবন আছে। তাই এ জীবনে যাহাই 

ঘটুক না কেন, পরবর্তী জীবনে সব ঠিক হইযা] ঘাইবে । এ জীবনে কেহ হয়তো 

সৎ কর্মের পরিণামে সত্যই ছুঃখ ভোগ করে, কিন্তু তাহাতে ক্তি কি? এই 

জীবনেই তো আমদের সব শেষ ভ্ইয়া যায় না; পরবতী জীবনেও ইহার রেশ 

চলিতে থাকে । তখন সৎ কর্ধের ফলে স্থথ এবং অসৎ কমের ফলে ছুঃখ 

আ[সিবেই । মোট কথা, 90 বলিতে চাহেন যে, বদি এই জীবনেই আমর] 

আমাদের পাপ ও পুণোর যথাযথ ফল ভোগ করিতে পারিতাম, তাহা হৃইলে 

তয়তো৷ পরবর্তী জীবনের কথা ভাবিবার দরকার হত না) কিন্তু যেহেতু এই 

জীবনে আমাদের যথাযথ ফল ভোগ হইতেছে না, সেই হেতু আমাদিগকে পরবর্তী 

জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বান করিতে হয়ঃ নতুরা সংসারে এক ঘোর অবিচার রহিয়। 
যায়। তাই 9 বলেন যে এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য পরবর্তী জীবনের 

অস্তিত্ব অপরিহার্ধরূপে প্রয়োজন । এই জীবনে পাপের শান্তি না হইলেও 

পরজীবনে হইবেই | 
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সমালোচন। 

ক্যাণ্টের এই যুক্তি আমাদের নিকট বিশেষ জোরাল প্রতীয়মান হয় না । 

তিনি যানিয়া লইয়াছেন যে মান্্ষকে তাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতেই 

হইবে; পাপের শাস্তি আছে এবং পুণ্যেরও নিশ্চয়ই পুরস্কার আছে। কিন্তু 
তাহার এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ দিতে পারেন কি? বরং 

সংসারের সর্বত্রই যাহা দেখিতেছি তাহাতে এইরূপ বিশ্বাস করা সত্যই খুব কঠিন 
নহেকি? দিনের পর দিন যে অন্যায় অবিচার চলিতেছে, তাহ! দেখিয়াও যদি 

আমরা মনে করি যে একদিন ন1! একদিন ইহার প্রতিকার হইবেই, 
তবে উটপাখীর সহিত আমাদের 'প্রভেদ রহিল কোথায়? উটপাখী 

ধুলার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ভাবে যে সব বিপদ বুঝি কাটিয়৷ গেল; সেইরূপ 

চতুর্দিকে অন্যায় দেখিয়াও আমরা ভাবিতেছি যে সব অন্যায় বুঝি একদিন ঠিক 
হইয়া যাইবে । কিন্ত ইহাকে তো প্রমাণ বলা যায় না, ইহার নাম অন্ধ বিশ্বাস । 
আর এক কথা, আমরা সাধারণত; জ্ঞাত বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া অজ্ঞাত 

বিষয় সঙ্গন্ধে অনুমান করিয়া থাকি; অর্থাৎ যাহ! জ্ঞাত বন সম্বন্ধে প্রযোজ্য 

তাহা অজ্ঞাত বস্ত সম্বন্ধেও অনেকাংশে গ্রযোজ্য- ইহাই আমাদের অনুমানের 

ভিত্তি। জ্ঞাত জগতে দেখিতেছি যে পাপের কোন যথাযথ শাস্তি হইতেছে না; 

ইহা হইতে আমরা যদি অনুমান করি যে অনাগত জীবনেও এরূপ ঘটিবে, তাহা 

হইলে বিশেষ কোন দোষ হয় কি? বরং এইরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক 

হইবে । ততৎপরিবর্তে আমরা যদি অন্থমান করি যে বর্তমান জগতে যাহাই 

ঘটুক না কেন, অনাগত জীবনে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটিবে__সে ক্ষেত্রে 
আমাদের অনুমানের ভিত্তি খুব দৃঢ় নহে। তাই আমরা বলিয়াছি ষে ক্যাণ্টের 
এই যুক্তিকে খুব সহজে গ্রহণ করা৷ যায় না। 

তবে ইহাকে খুব সহজে অবহেলাও করা যায় না); কারণ নৈতিকতাই মানুষের 

জীবনের বৈশিষ্ট্য । শুধু মানুষের সম্বম্ধেই নীতিহূর্নীতির প্রশ্ন ওঠে, পশুপক্ষীর 
সম্বন্ধে সে প্রশ্ন ওঠে না। মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, আত্মচেতনা আছে 

এবং ইচ্ছা-স্বাধীনতাও আছে; তাই কেবল তাহার পক্ষেই সদসৎ বিচারপূর্বক. 

কাজ করা সম্ভব। কেবল মাত্র মাহুষই নৈতিক জীবন যাপন করিহত পারে, 
অন্য কেহ নহে। অতএব এমন কোন তত্বের কথা! যদি কল্পনা কর! যায়যাহার 

সত্যতা স্বীকার না করিলে আমাদের নৈতিক জীবন অধথার্থ হইয়া পড়ে, তাহা 

হইলে অন্য কোন কারণে না হইলেও অন্ততঃ নৈতিকতার খাঁতিরেই সেই তত্বকে 
ত্য বলিয়। স্বীকার করিয়! লওয়! সঙ্গত । ক্যাণ্টের মতান্ুসারে আত্মার অমরত্বও 



আত্মার অমরত্ব ও ইচ্ছা-ন্বাতন্তর্ ৮৯ 

এই প্রকার এক অবশ্ঠ স্বীকার্য তত্ব; ইহার সত্যতা স্বীকার না করিলে 
আমাদের নৈতিক জীবনের কোন অর্থই থাকে না। তাই আমরা বলিতে পারি 
যে শুধু ন্যায় শাস্ত্রের দিক দিয়া বিচার, করিলে ক্যাণ্টের যুক্তি হয়ত প্রামাণ্য 
ৰলিয়! বিবেচিত হয় না; কিন্তু নীতিশাস্ত্রের দিক দিয় বিচার করিলে ইহাকে 

একেবারে অগ্রাহা কর! যায় না। এখন পরবর্তী যুক্তির কথা আলোচন! কর! 
যাউক; ইহার সহিতও নৈতিক জীবনের যথেষ্ট সন্বন্ধ আছে । 

অন্ত আদর্শ 

আমরা বহুবার বলিয়াছি ষে আত্মোপলন্ধিই মানব জীবনের চরম শ্রেয় | 

'আত্মোপলব্ধি মানে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা । [76৪] বলেন এশ্বরিক ম্বরূপই 

আমাদের যথার্থ স্বরূপ; আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি 

নিহিত আছে, উহা! এশ্বরিক শক্তিরই রূপান্তর মাত্র । বস্তৃতঃ ঈশ্বরহই আমাদের 

মধ্যে ভরিয়া করিতেছেন? তাহার অসীম জ্ঞানই আম।দের চেতনার মধ্যে সসীমরূপে 

প্রকাশ পাইতেছে। এক কথায়, তিনিই আমাদের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত আছেন; 

অতএব তাহাকে উপলব্ধি করাই আমাদের ধর্মজীবনের প্রধান কর্তব্য । বলা 

বাহুল্য ইহা খুব সহজ ব্যাপার নহে; ইহার জন্য বহু চেষ্ট। ও অপ্যবসায়ের 

প্রয়োজন । কারণ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে হইলে নিজেকে ঈশ্বরের স্থায় 
শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষে পরিণত করিতে হইবে । মানুষ তখন আর মান্তষ 

থাকিবে” না, দেবত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরের সহিত একাত্ম উপলব্ধি করিতে 

পারিবে। ইহা কি সহজ ব্যাপার? ইহার জন্য ইন্দ্রিয় সংযত করিতে হইবে, 

লালস! দমন করিতে হইবে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে; এক কথার 

বহু প্রকারের সাধনা করিতে হইবে; তবেই তো আমাদের অন্তনিহিত 
দেবত্ব ধীরে ধীরে পরিক্ষরিত হইতে পরিবে। কবির ভাষায় বলা যায় 

“সহত্ম বংসরের ইহা সাধনার ধন।” তাই দেখি ধর্শজীবনে যিনি যতই উন্নত 

ও সমৃদ্ধ হউন না কেন, তিনিও খুব ছুঃখ করিয়া বলেন যে তাহার মানব 

জীবন বৃথাই নষ্ট হইয়া গেল; তিনি তাহার চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারিলেন 
না, তাহার পরম শ্রেয় লাভ করিতে পারিলেন না। এইরূপ বলা খুবই 

স্বাভাবিক । কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করা_ইহ1 এত মহৎ ও বৃহৎ আদর্শ 

যে শুধু একজীবনের চেষ্টায় মান্য ইহা লাভ করিতে পারে না। সে যতই এই 
আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ততই সে বুঝিতে পারে ঘে এই আদর্শ যেন 

আরও দূরে সরিয়া ধাইতেছে; এই আদর্শ উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে এজীবনে 



৭১০ অধ্যাত্ব-তত্ব 

যেন অসম্ভব । শুধু এজীবনে কেন, অনন্ত জীবনেও কেহ ইহা পূর্ণভাবে উপলক্চি 
করিতে পারিবে কিন! সন্দেহ ; অন্ততঃ যতদিন সে সসীম থাকিবে ততদিন তাহার 
পক্ষে এই অসীমত্ব উপলব্ধি কর! সম্ভব নহে। 

অথচ এই অসীম স্বরূপ উপলব্ধি করাই মানব জীবনের প্রথম এবং প্রধান 

কতব্য। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনার দেখা গেল যে আমাদের এই ক্ষুত্র জীবনের 

কয়েক বৎসরের চেষ্টায় ইহা লাভ করা যায় না; অনন্ত উপলব্ধি করিবার জন্য 

অনন্ত জীবন দরকাঁর। তাই অনেকে বলেন যে আত্মা যদি অমর না হয়, তাহা 

হইলে মানব জীবনের কোন বৈশিষ্ট্যই থাকে না। তাহার বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরের 
স্বরূপ উপলব্ধি করা; ইহাই তাহার জীবনের আদর্শ। এই আদর্শ যখন তাহাকে 

দেওয়া হইয়াছে, তখন এই আদর্শ উপলব্ধি করিবার স্থযোগও তাহাকে নিশ্চয়ই 

দেওয়া হইয়াছে ;* অমর এবং অনস্ত জীবনই আমাদের এই সুযোগ । তাই অনস্ত 

জীবন উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা অনস্তকা'ল ধরিয়া অগ্রসর হইতেছি ; আমর! 

অমৃতের পুত্র, আমরা অমর । 

শভ্ম জশ্র্যাঙ্জ 

মনের উৎপত্তি 
খু 

মনের সঙ্থন্ধে আমরা এখানে আরও একটি বিষয় আলোচন! করিব; ইহার 
উৎপত্তি (0:11) )। এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ তিন প্রকার মতবাদ আছে। 

ঢু. 0055 0078 

অনেকে মনে করেন খে কোন এক শুভ মুহুতে ঈশ্বর হঠাৎ আত্মার সৃষ্ট 

করিয়াছিলেন । . এইভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সুর, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, আলো; জল, 

আকাশ, বাত।স প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ই ুষ্ট হইয়াছে । [6৮ 00605 11816 

810 (13615 9 1181৮” | তিনি ইচ্ছা! করিলেন, আলোর স্থষ্টি হউক; অমনি 

পৃথিবীতে আলোর উদ্ভব হইল ; তিনি ইচ্ছা করিলেন, জলের স্থষ্টি হউক, অমনি 

জলের উৎপত্তি হইল । সেইরূপ তিনি ইচ্ছা করিলেন, পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব 

হউক, অমনি মানুষের আবিভাব হইল। মানুষের জন্য যেমন তিনি চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি 
অন্ন প্রত্যর্স কল্পনা করিলেন, সেইরূপ তাহার জন্য “মন” বা আত্মারও কল্পনা 

* “তোমার পতাকা যারে দাও, 

তারে বহিবারে দাও শকতি।” 



মনের উৎপত্তি ৯১১ 

করিলেন । তাই মাস্থষ শুধু তাহার অঙ্ন প্রত্যন্গ লইয়! আবিভূত হইল না, আত্ম! 
সমন্বিত হইয়। আবিভূত হইল। ইহাকে ইংরাজীতে 9960181 0680০ ধলে। 

ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্বক নিজেই আত্মার হৃষ্টি করিয়াছেন; যেমন তিমি জল বাতাস 
স্থি করিয়াছেন, তেমন আত্মাও সৃষ্টি করিয়াছেন । ৃ 

জমালোচন।। এই মতবাদকে সাধারণতঃ 79157) নামে অভিহিত করা 

হয়? ঈশ্বর-তত্ব প্রসঙ্গে আমরা ইহার আলোচনা করিয়াছি। এই 
মতীন্সারে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি অনাদিকাল হইতে 

একাকী বিরাজ রকুরিতেছিলেন, তখন আর কিছুই ছিল ন|!। একদিন তাহার 

হঠা ইচ্ছ! হঈল তিনি এক বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন, তখন তাহার ইচ্ছা! 

হইতেই (০৩ ০£15009105 ) এই বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডের উদ্ভব হইল। এইভাবেই 

যথাযথ দেহ ও আত্ম! স্মধ্িত হইয়া নরনারীর স্ষ্টি হইল। এখন আমরা 
জিজ্ঞাসা করি-_তিনি তো! একাকী ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ এই বিশ্বজগৎ 

স্ষ্টি করিতে গেলেন কেন? মানব এবং মানবাম্রা স্থষ্টি না করিলে কি 

তাহার চলিত না? তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে যখন তিনি একাকী 

ছিলেন তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন না? তাহার মধ্যে অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই 

কি তিনি নরনারী স্যষ্টি করিয়া নিজের পূর্ণত| সাধন করিলেন? তাহাই যদি হয়, 
তবে তিনি আরও আগে স্ষ্টি করিলেন না কেন? বল! বাহুল্য, এরকম কোন 

প্রশ্নেরই সমুচিত উত্তর পাওয়| যায় না। আর এক কথা, ঈশর ইচ্ছা করিয়া 

হঠাৎ এই ছুনিয়। স্থষ্টি করিলেন-__ধাহার। এইরূপ বলেন তাহার হয়ত মনে করেন 

যে এইভাবে তাহার! ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা ব্যাখ্যা করেন। আপাততঃ তাহাই 

প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহারা ঈশ্বরকে সীমায়িত করিয়! 

ফেলেন । কারণ, স্থষ্টির পরে সত্যই তিনি সসীম হইয়। পড়েন; একদিকে থাকেন 

ঈশ্বর স্বয়ং আর অন্যদিকে থাকে তীহার সৃষ্ট বিশ্বজগৎ ১ ছুই-ই ন্বতন্ত্র ও স্বাধীন। 

এক্ষেত্রে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহার 

পাশে আর একটি জিনিষ আছে, যাহা ঈশ্বরের দ্বার] সৃষ্ট হইয়াও বস্তুতঃ ঈশ্বরকেই 

আবার সীমায়িত করিয়! ফেলিয়াচে | তাহা হইলে, দেখা যাইতেছে যে এই মতবাদে 

ঈশ্বরকে মহান করিতে গিয়া! তাহ|কে প্রকারাস্তরে ক্ষুত্রই করিয়। দেখান হইতেছে। 

বল! বাহুল্য, ঈশ্বরকে এইভাবে ক্ষুদ্র ও সীমায়িত করিয়! দেখিতে আমাদের মন 

চায় না । তাই যে মতবাদে ঈশ্বরকে এইরূপ সীমায়িত করিয়া দেখিতে হয়, সে 

মতবাদ গ্রহণ করিতে স্গতূই আমব' দ্বিধা বোধ করি। 



৬২ দর্শন প্রসঙ্গ 
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হুষ্টিবাদের প্রধান ক্রটি এই যে, ইহাতে সষ্ট বস্তুর বিকাশ বা ক্রমোন্নতির কোন 
অবকাশ নাই | কোটি কোটি বৎসর পূর্বে ঈশ্বর যে ৃর্যচন্ত্র গ্রহ নক্ষত্র স্থষটি 
করিয়াছিলেন, তাহার! আজও আকাশে ঠিক সেইরূপ ভাবেই বিরাজ করিতেছে । 

তিনি যাহা স্ষ্টি করেন তাহা পূর্ণাঙ্গরপেই স্থষ্টি করেন; কোন জিনিষই তিনি 
অসম্পূর্ণভাবে স্থষ্টি করেন না) তাই উহার ক্রমোন্নতি বা ক্রম বিকাশের প্রয়োজন 
হয়না । আজ আমর যেসব গাছপাল! বা জীবজন্তু দেখিতেছি-_সে সব ঈশ্বরই 

সষ্টি করিয়াছেন, তাই তাহারা আগে যেমন ছিল আজও ঠিক সেইরূপ ভাবেই 

আছে; ভগবানের কাজের উপর কাহারে! কারসাজি নাই । সেইরূপ লক্ষ লক্ষ 

বৎসর আগে তিনি যেরূপ মন ও দেহ সমদ্বিত মানুষ স্যষ্টি করিয়াছিলেন, আজও 

তাহারা সেইরূপ দেহ ও মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে । অর্থাৎ মানব দেহের বা 
মানৰ আত্মার কোনরূপ পরিব্তন হয় নাই; স্থষ্টির সময়ে যেমন ছিল এখনও ঠিক 

সেইরূপ আছে; উহাদের কোনরূপ বিবর্তন হয় না । 

বিবর্তনবাদিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন বর্তমানকালে 

আমরা যাহা যেমন দরেখিতেছি পূর্বতনকালে তাহা ঠিক তেমন ছিল না। 
আমরা আজ যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, কোটি কোটি বৎসর আগে ইহার 
আকার ও গঠন ঠিক এইরূপ ছিল না। খন সূর্যের তেজ খুব প্রচণ্ড 

ছিল এবং ফলে পৃথিবী এত উত্তপ্ত ছিল যে কোন প্রাণীই তখন এখানে 
বাদ করিতে পারিত না। তারপরে নানাকারণে ধীরে ধীরে ইহা শীতল 

হইতে লাগিল এবং উপযুক্ত বায়ু ও জলের আবির্ভাবে প্রাণীরও উদ্ভব হইতে 

লাগিল। বল! বাহুল্য, তখন যেসব জীবজস্তর উদ্ভব হইয়াছিল তাহারা ঠিক 

ব্তমানকালের জীবজন্তর ন্যায় ছিল না। তৃগর্ডে আজকাল তাহাদের যেসব 

নমুনা ও কংকাল পাওয়া যাইতেছে তাহা! হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রাগ্ 

এতিহাসিক যুগের সেই সব জীবজন্তর সহিত বর্তযানকালের জীবজস্তর 

বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। এইসব তথ্য সংগ্রহ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ 
প্রমাণ করিয়াছেন, যে চুড়ান্ত স্্টি বলিয়া কোন জিনিস নাই । আদিতে 

যে সুর্য চন্দ্র ছিল তাহা! বতমানকালের ৃর্ধ-চন্দ্রের ন্যায় নহে; তবে সেই 

আদিধুগের সূর্য-চন্দ্রই নানাভাবে পরিবাতত হইয়া ব্্তমান ব্ধপ গ্রহণ করিয়াছে । 
সেইরূপ, আদিকালের জীবজন্ত হইতেই বতর্মানকাঁলের জীবজন্তর উত্তব 

হইয়াছে; নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়া বত্লানকালের 

জীবজন্তূতে পরিণত হইয়াছে । মানুষের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রয়োজ্য। 



মনের উৎপত্তি ৯৬, 

হঠাৎ কোন পূর্ণাঙ্গ মানুষের সমষ্টি হয় নাই; বর্তমান যুগে যেরূপ দেহ ও 
মন সমম্বিত মানুষ দেখা ঘাইতেছে, প্রাগ-এঁতিহাসিক যুগেও ঠিক সেইরূপ 
দেহ ও মন সমন্থিত "মানুষ ছিল না;'আদিতে যেক্ধপ মানুষ ছিল তাহা ঠিক 
বত্তমানযুগের মানুষের মতন নহে। তবে সেই আদি যুগের বর্বর মানুষই 
বিবতিত হইয়া বত'মান যুগের সত্য মান্গষের রূপ গ্রহণ করিয়াছে । আবার সেই 
বর্ধর মানুষও এই পৃথিবীতে হঠাৎ আবির্ভূত হয় নাই; সেও পূর্বতন জীব 
হইতৈ বিবতিত হইয়া! বর্বর মান্ুরূপে আবিভূ্ত হইয়াছিল। তাই বিবর্তন- 
বাদিগণ বলেন যে “হঠাৎ স্থষ্টি” বলিয়া কোন জিনিস নাই। মাঙগষও হঠাৎ 
মান্গুযরূপে আরম্ভ হয় নাই। 701 মনে করেন যে লক্ষ লক্ষ বৎসর 
আগে আমাদের পূর্বপুরুষের আকার ঠিক মানুষের মত ছিল না, বানরের 
মতন ছিল। দেই বানর-আকার মানুষই বিবঠ্িত হইয়া আজ বর্তমান 
'আকার গ্রহণ করিয়াছে । বল! বাহুল্য, শারীরিক আকারের সঙ্গে সঙ্কে 
তাহার মানসিক শক্তিও পরিবতিত হইয়া! চলিয়াছে। কারণ, বিভিন্ন পারি- 
পাশবিক অবস্থায় তাহাকে বিভিন্নরূপে প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়াছে; ফলে 
তাহার দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন পরিবতিত হ্ইয়া গিয়াছে, তাভার মানসিক 
প্রবৃত্তিও তেমন পরিবপ্তিত রূপ গ্রহণ করিয়াছে । 

তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে বিবর্তনবাদিগণের মতে আমাদের মন 
বা আত্মার হঠাৎ স্থষ্টি হয় নাই। আমাদের পূর্বপুরুষ আদিম মানবের মনই 
বিবতিস্ঞ হইয়! বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে; আবার সেই আদিম মানবের 
মনও তাহার পূর্বতন জীবের মন হইতে বিবততিত হইয়াছে। এক 
কথায় পূর্বতন জীবজন্তর মনই বিবতিত হইয়া মান্ষের মনে পরিণত 
হইয়াছে। 

সমালোচন। | 

আমরা! বিব্তনবাদ অস্বীকার করি না, একটু পরেই তাহা! বলিব। 
কিন্তু বিবর্তনবাদিগণ যখন বলেন যে পূর্বতন ক্রীবজন্ত্র মনই বিবপ্তিত 
হইয়! মাছষের মনে রূপাস্তবিত হইয়াছে, তখন আমরা আপত্তি না করিয়। 

পারি না। কারণ, ম্মরণ রাখিতে হইবে যে জীবজস্তর মন এবং মান্থষের 
মন ঠিক একরকমের জিনিস নহে) ইহাদের মধ্যে অনভিক্রমণীয় পার্থক্য 
বি্যমান। মামষের ম্যায় জীবজন্তরও চেতনা আছে বটে, কিন্তু মাছুষের 
চেতনার মধ্যে ' এমন অনেক জিনিষ আছে যাঁহা পশুদের চেতনার মধ্যে 



৪১৪ অধ্যাত্ম-তত্ 

নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মালষের বুদ্ধি বিবেচনা, আত্ম-চেতনা ও ইচ্ছা” 
স্বাধীনতা আছে; কিন্তু পশুদের এসব জিনিস নাই; অথচ এই সব জিনিসই 
মানব মনের বৈশিষ্ট্য । (£) বুদ্ধিবিবেচনী (চ২88500,)) আমরা! ভাল মন্দ 

বিচার করিতে পারি, ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করিতে পারি এবং অতীতের 

কথ! চিন্তা করিতে পারি ।. কিন্ত পশুর! তাহ! পারে না; তাহার। বতমানের 

মধ্যেই নিবন্ধ থাকে; অতীত ও ভবিষ্যতের কথা চিস্তা করা তাহাদের 

পক্ষে সম্ভব নহে । (£) দ্বিতীয়ত: তাহাদের. আত্ম-চেতনা (51£-০0128- 

090850658 ) নাই; নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা তাহারা জানে 

না, ফলে কিভাবে আত্মোন্রতি সাধন করা যায় তাহা তাহারা কল্পনা করিতে 

পারে না। মোট কথা; পশুদের পক্ষে আত্মচিস্তা সম্ভব নহে। কিন্ত মানুষের 

পক্ষে আত্মচিন্তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার; তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি, 
তাহা সে কল্পনা! করিতে পারে এবং আত্মোপলন্ধির জন্য চেষ্টাও সে করিতে 

পারে। (11) তৃতীয়তঃ মানুষের মনে যে ইচ্ছ! স্বাবীনতা৷ ( ঢ:6590100 ০£ 

৬/:]] ) আছে, পশুদের মনে তাহা নাই । পঞ্খপক্ষী প্ররুতির হাতে পুত্বলিকার 

হ্যায় কাজ করে? ভাবিয়! চিস্তিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা তাহাদের 

নাই। কিন্তু মানুষের সে ক্ষমতা আছে, মানুষ নিজের ইচ্ছায় কাজ করে 

অর্থাৎ সে পরাধীন নহে। 

তাই আমরা বলিয়াছি যে পশুদের মন আর মানুষের মন ঠিক একই 

রকমের জিনিস নহে; ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিগ্যমান। বিবর্তন- 
বাদিগণও ইহা স্বীকার করেন। এইথানেই বিবর্তনবাদের বিপদ। কারণ, 

উপরোক্ত বিবততনবাদের মৃলস্থত্র হইতেছে পুনরাবৃত্তি ( 7২০০৪৮০০ ); যাহা 

পূর্বে অব্যক্ত থাকে, তাহাই পরে অভিব্যক্তি লাভ করে ; কোন নূতন জিনিসের 
উদ্ভব হইতে পারে না। সেইজন্য এই বিবর্তনবাদকে ইংরাজীতে চ২০০৪৫- 

৮5 7৬০18000. নামে অভিহিত করা হয়। বীজের মধ্যে যাহা অব্যক্ত 

থাকে তাহাই পরে বৃক্ষরূপে ব্যক্ত হয়, এবং ডিমের মধ্যে যাহা প্রচ্ছন্ন থাকে 

তাহাই পরে ছানারূপে প্রকট হয়। তাই হাসের ডিম হইতে হাসই 

আসিতে পারে, মুরগী উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহাই বিবতর্নবাদের অর্গ- 
কথ; যাহা! পূর্বে সুপ্ত বা গুপ থাকে তাহাই পরে স্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়; 
নৃতন কিছুর আবিভশব হইতে পারে না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে 
হইবে যে পশুমন হইতে শুধু পশুমনেরই উদ্ভব হইতে পারে, পশ্ুমন হইতে 
মানুষ মনের উত্তৰ হইতে পারে ন1। 
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চা], 2ত০010007) (620578৩208) 

স্যটিরাঁদের দ্বারা বা উপরোক্ত বিবর্তনবাদের দ্বারা মনের উন্মেষ ব্যাখ্যা! কর 

গেল না। এখন আমর! তৃতীয় মতবাদ আলোচনা করিব) ইহারও মূলে আছে 
বিবর্তনবাদ ; তবে ইহা! পৃরোক্ত £২5০6৫৮৮৩ £5014600 নহে । ইহার নাম 

[72761561706 £0100021 আমরা বলিয়াছি যে 7২6020/5০ £০০11০0 

মতে বিবর্তনের পরিণামে কোন নূতন জিনিষের উদ্ভব হইতে পারে না; কিন্তু 

5160650% 5৮০10000, মতে) নৃতন জিনিষের উদ্ভব হওয়া সম্ভব । একটি 

উদাহরণ দিয়া বুঝাঁন যাউক। ধর, আদিমকালে আমাদের এই পৃথিবীতে 

[790709960, 0596১ [10986 প্রভৃতি অনেক রকমের গ্যান ভাসিয়। 

বেড়াইতেছিল। কিন্তু এইসব গ্যাস থাকিলেই তো বায়ু হয় না। যে বায়ুতে 

প্রাণী বাস করিতে পারে, সেই বায়ুর মধ্যেও পূর্বোক্ত গ্যাসগুলি আছে বটে, কিন্ত 
সেগুলি বায়ুতে এমন পরিমাণে মিশ্রিত থাকে যাহাতে প্রাণ ধারণের কোন 

অন্থ্বিধা হয় না। আমরা মানিয়া লইলাম যে পূর্বোক্ত গ্যাসগুলির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার 
পরিণামেই বায়ুর উদ্ভব হইয়াছে; বিষাক্ত গ্যাসগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং 

আবশ্যকীয় গ্যাসগুলি বিশিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত ভ্ইয়| বাষুর স্থটি করিয়াছে। 

ইহাকে আমরা £০০০০০৮৩ €৮০1৪০ বলিতে পারি ; কারণ এক্ষেত্রে নৃতন 

কিছু স্থষ্ট হইতেছে না; যে বায়ু স্থষ্টি হইতেছে তাহা গ্যাসেরই অন্তরূপ। কিন্তু 

ধর, [79৭:9260 এবং 0:৪০ গ্যাস মিলিত হইয়া! জল হ্ৃ্টি করিল, এক্ষেত্রে 

যাহ। স্থষ্ট হইতেছে তাহা গ্যাস দুইটির অনুরূপ নহে; কারণ, গ্যাসের ধর্ধ এবং 

জলের ধর্ন বিভিন্ন ; গ্যাস ভামিয়া বেড়াইতে পারে, জল ভাসিয়া বেড়াইতে পারে 

না; জলের দ্রবত্ব আছে, গ্যাসের দ্রবত্ নাই; জল তৃষ্ণা! নিবারণ করিতে পারে, 

গ্যাস তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না । তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে 

এক্ষেত্রে গ্যাস হইতে এক নৃতন জিনিষের উদ্ভব হ্ইয়াছে। তাই ইহাকে 
[675001৮6 [:৮০1৫০০ বল! যায় না; ইহার নাম 20061552% 2৬০10090 | 

এই [7:0061821) 7০16100 গ্রহণ করিলে আমাদের পক্ষে মানব মনের উৎপত্তি 

ব্যাখ্যা কর! খুব কঠিন হয় না। কারণ, তখন আমরা অনায়াসে বলিতে পারি যে, 
পশ্ুমন বিবতিত হইতে হইতে এমন এক পর্ধায়ে আসিয়া পৌছায় যখন এক সম্পূর্ণ 
অভিনব জিনিষের উদ্ভব হয়; উহাকে আমরা “মানব মন” বলি। 

এইভাবে বিবঙনবাদের সাহায্যে আমর! মানব মনের উৎপত্তি ব্যাখ্য। করিতে 
পারি বটে, কিন্তু ব্যাখ্যাকে যুক্তি-যুক্ত করিতে হইলে ঈশ্বরের সাহায্য না লইয়া 

উপায় নাই । উপরোক্ত উদ্দাহরণটি লওয়। যাউক । [ু৭:০৪৩০ এবং 00%260 
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মিলিত হইলেই জল*হয় না; ইহাদের পরিমাণ ঠিক হওয়! চাই 0%98০-এর 

পরিমাণ বেদী হইলে চলিবে না, [35৭10850 এর পরিমাণ রেশী হওয়া! চাই । 

আবার 770:088,এর পরিমাণ শুধু বেণী হইলেই বলিবে না, এক নির্দিষ্ট 
পরিমাণে বেশী হওয়া চাই, অর্থাৎ 0998০) অপেক্ষ! ইহার পরিমাণ ঠিক ছিগুণ 
হওয়া চাই, নতুবাংজল হইবে না। শুধু তাহাই নহে; আরো অনেক রকমের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই, যেমন নির্দিষ্ট তাপ চাই, নির্দিষ্ট চাপ চাই, ইত্যাদি অনেক 
কিছুই চাই। এখন আমাদের প্রশ্ন এই ঃ এইসব নিদিষ্ট, পরিমিত এবং উপযুক্ত 
ব্যবস্থার আয়োজন হয় কি প্রকারে? একজন মননশীল করা না থাকিলে শুধু কি 

'আকন্মিক ঘটন প্রবাহেই এইসব .প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সমাবেশ হইতে পারে? 

মনে রাখিতে হইবে, এক্ষেত্রে 75:০56-এর সহিত (0%59০% গ্যাস “যেমন 

তেমন » ভাবে মিশ্রিত হইতেছে না। “যেমন তেমন” মিশ্রণ যে আকস্মিকভাবে 

সংঘটিত হইতে পারে, তাহ! আমরা স্বীকার করি। কিন্তু জল নির্মাণের জন্ু 

ইহারা যেভাবে এবং যে পরিমাণে মিশ্রিত হইতেছে__তাহাতে এক পূনিদিষ্ 
পরিকল্পনার (1965190 ; 7৫10096) কথ! চিন্তা না করিয়া! আমরা পারি ন1। 

যিনি এই পরিকল্পন। করিয়াছেন এবং ধাহার ব্যবস্থাপনায় ইহা পরিচালিত হয়__ 

তাহাকে আমর! ঈশ্বর বলি। তাই আমাদের মতান্ুসারে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার 

না করিলে 0201 5670 ৩০161০০-কে যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। 

উদ্দাহরণ ছাড়িয়৷ এখন আমাদের বক্তব্য বিষয়ে আস! যাউক ) আমাদের বক্তব্য 
বিষয়-_-মানব মনের উৎপত্তি। তত্প্রসঙ্গে আমর! বলিয়াছি যে “পশ্ুমন বিবতিত 

হইতে হইতে এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌছায় ঘখন এক সম্পূর্ণ নৃতন জিনিষের 
উদ্ভব হয়, উহাকে আমরা মানব মন বলি” । এখানে আমাদের বক্তব্য এই-- 

যখন মানব মনের উদ্ভব হয়, তখন উহার সহিত অনেক নৃতন জিনিসের উদ্ভব হয়, 

যথা__বুদ্ধি-বিবেচনা, আত্ম-চেতনা৷ এবং ইচ্ছা-স্বাধীনতা।..কিন্তু পূর্বে তো এসব 

কিছুই ছিল ন1) এখন তবে আকম্মিকভাবে ইহাদের আবির্ভাব হইল কিরূপে ? 

কোন পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পন! ন! থাকিলে হঠাৎ কি এইসব নৃতন জিনিসের আবির্ভাব 
হইতে পারে? তাই নৃতন জিনিষ দেখিয়া আমরা ত্বভাবতঃই খুব আশ্চর্য বোধ 

করি। কিন্তু ইহার! যদি পূর্ব হইতেই বিদ্যমান থাকিত এবং পরে শুধু রূপান্তর 
গ্রহণ করিয়া আবিভূত হইত, তাহা হইলে আমরা বিশেষ কিছু আশ্চর্য হইতাম 

না। যেমন ছুইমাস ছুটির পরে আসিয়া যখন দেখি যে কলেজ-মাঠের ঘাসগুলি 

বড় হইয়৷ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে, তখন আমর! আশ্চর্য বোধু করি না। কিন্তু 
যদ্দি দেখি যে জঙ্গলের পরিবর্তে মাঠের মধ্যে একটি সুন্দর ফোয়ারা-য়াল] বাগান 
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রচিত হইয়াছে, তাহ। হটুলে আমরা আশ্চর্যান্থিত না হইয়) পারি না। তখন 
আমাদের স্বভাবত£ই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করে--এইরকম নূতন জিনিষ আসিল 
কোথা সইতে ? কে ইহা! রচনা করিলেন এবং কেনই বা তিনি ইহা রচন। 

করিলেন? তারপর, যে নৃতন জিনিষ আমরা দেখিতেছি, উহা লেজের 

বাগানই হউক বা মান্ষের মনই হউক, কোনটিই "যেমন তেমন” জিনিষ নহে; 
বাগানটি দেখিতে যেমন হুন্দর, আমাদের মনের রচনা-কৌশলও তেমন খুব 
হুন্দর। কোন এক মননশীল কর্তার পরিচালনা ন1! থাকিলে হঠাৎ ইহাদের 

'মাবির্ভাব হইতেই পারে না। ইহাদের হৃষ্টির মূলে নিশ্চয়ই কোন গুঢ় উদ্দেশ্য 
নিহিত আছে । তাই আমর! বলিয়াছি যে 0)6156506 5৬০1:০০ গ্রহণ 

করিলেই এক স্থষ্টি কর্তার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়-__ধিনি তাহার অস্তনিহিত 

উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির জন্য পুরাতন পন্থায় না গিয়৷ এক অভিনব পন্থায় নৃতন জিনিষের 
স্থট্টি করিতেছেন । 

17 ড০188807 

( 7৬16০139131091 8. [61601081091 ) 

তাহা হইলে দেখা গেল যে [২০০6৫৮1৮৪ চ৮০1৪/০-এর দ্বার আত্মার 

উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। £২6066615 7৬০9106190কে সাধারণতঃ 

(1৩017510158] 12০1068০ নামে অভিহিত কর] হয়। কারণ এক্ষেত্রে মনের 

কোন পরিচালন! নাই ; কোনরূপ মানসিক পরিচালন। ব্যতীত ঘড়ির কাটা যেমন 

নিরন্তর আবতিত হইয়া চলিয়াছে, তেমন জগৎ সংসারও কোনরূপ মানসিক 
পরিচালন ব্যতিরেকে যন্ত্র বিবতিত হইয়া চলিয়াছে। এইরকম বিবর্তনের 
ফলে প্রথমে হয়ত কীটপতন্গের মন উৎপন্ন হইল, তারপরে পশুপক্ষীর মন, 

পরিশেষে আসিল মানুষের মন। এই ভাবে পরিবর্তন চক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে, 
ইহার জন্য মানসিক শিয়্ণ বা ভগবৎ নিয়ন্ত্রণের মোটেই প্রয়োজন হইতেছে না; 

এক কথায় সবই যন্বৎ সম্পাদিত হইতেছে, কোনে উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত ভাবে 

নহে। উদদশ্য-সিদ্ধিই যদি এই বিবর্তনের লক্ষ্য হইত, তাহা৷ হইলে ইহাকে আর 

1+15০1781)1091 ঢ:০14610) বলা যাইত না; ) ইহা! তথন "61691951021 

ঢ৬০16০০, হইয়া যাইত। 1615০199109] [7/০1100 মানে উদ্দেশ্মূলক 

বিবর্তন; এই মতানুসারে প্রত্যেক বিবর্তনের মধ্যেই এক ভগবখ উদ্দেশ্য নিহিত 

আছে, এবং সেই উদ্দেশ্ব সাধন করাই বিবর্তনের লক্ষ্য; এইভাবে বিব্$নের মধ্য 
দিয়া ঈশ্বর তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু 71601১90591 

৭ 



৯৮ অধ্যাত্মশ্তত .. 

বিবর্তনের মধ্যে কোনরূপ ভগবৎ উদ্দেশ্য নিহিত টার্ন অর্থাৎ রি নিয়ন্ত্রণে, 

ভর্গবৎ উদ্দেস্ট সিদ্ধির জ্য ইহা! পরিচালিত নহে । ইহা এক. লক্ষ্যহীন যাক্িক 

বিবর্তন মাত্র । তাই এইপ্রকার বিবর্তনকে নিরুগেশ যাত্রার সহিত তুলনা করা 

যাইতে পারে; কোথায় যে এই যাত্রার শেষ হইবে, ইহার লক্ষ্য কি--ভাহার 
কোন নির্দেশ নাই । তাই প্রশুমন কেন যে বিবতিত হইয়া হঠাৎ মানব মনে 
পরিণত হইল, তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নী; এমন কি মানব মনে পরিণত 
না হইয়া ইহা যদি অন্ত কিছুতে পরিণত হইত, তাহা হইলেও আমাদের আশ্চর্য 

হইবার কোন কারণ থাকিত না। * 

মানব মনে পরিণত না হইয়া! ইহা অন্য কিছুতে পরিণত হইতে পারিত বটে, 
তবে যাহাতেই পরিণত হউক না কেন, তাহা পশুমনেরই সমতুল হইত |, কারণ 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে পশুমন হইতে পশুমনই উৎপন্ন হইতে পারে, পশ্ত মন 

হইতে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মানব মন উৎপন্ন হইতে পারে না। নৃতনের উৎপত্তি 
(052957890 ঢ:৮০]0018) ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদিগকে ঈশ্বরের 

সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাই আমাদের মতান্সারে পশুমন বিবতিত হইতে 
হইতে এমন এক পর্য্যায়ে আসিয়া পৌছায়, ধখন আর যাস্ত্রিক ক্রিয়ায় কোন ফল 
হয় না; তখন ঈশ্বরের অবদান একেবারে অপরিহার্য হইয়া পড়ে; কারণ 

ঈশ্বর ছাড়া আর কে নূতন জিনিষ সৃষ্টি করিতে পারেন? তাই বিবর্তনের 

সঙ্গে সঙ্গে এশ্বরিক শক্তিরও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া আমর! পারি না। 

ইহাকে তখন আর উদ্দেশ্যহীন যান্ত্রিক আবর্তন বলিয়| বর্ণনা করা যায় না; ইহাকে 
তখন ঈশ্বরেরই এক উদ্দেশ্টমূলক অভিযান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 
তাই ইংরাজীতে ইহাকে 75159198105] [75০91586198 বলা হয়। 

দ৩)০০1০9৪% 

(2%157051 ৫০ 11006110210 

তাহ! হইলে দেখা গেল যে ভগবং উদ্দেশ্য লইয়াই 716০1780109] এবং 
"৩1৪০1০৪1091 মতবাদের প্রধান পার্থক্য । 15013911091 মতবাদে ঈশ্বরের 

কোন স্থান নাই; এবং যেহেতু ঈশ্বর নাই, সেইহেতু ক্জনেরও কোন অবকাশ 

নাই; এক্ষেত্রে আছে শুধু যাল্ত্রিক বিবর্তন। এই বিবর্তন আপনা আপনিই 
চলিতেছে) ইহার মধ্যে ভগবং উদ্দেস্ঠ বলিয়া কিছুই নাই । ভগবৎ উদ্দেস্ট আছে 
[61601081081 মতবাদে; এই মতাহুসারে ঈশ্বর আছেন এবং তিনিই তাহার 

উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত বিশ্বসংসার স্য্টি করিতেছেন ; তবে তিনি শুধু হত্টিই করেন 



মনের উৎপত্তি ৯৯ 

না, হাহা স্থষ্টি করেন তাহার ক্রমবিবর্ঠনও যথাধথভাবে নিযস্র করেন। এক 
কথায় %1602201091 মতবাদে বিবর্তন আছে, কিন্তু জন নাই ; আর ৭61০1০- 

81০৪0 মতবাদে স্থজন এবং বিবর্তন দুই-ই আছে। তবে সঙ্গে সক্ষে ইহাও বলা 

ঈরকার যে স্জন বা স্থষ্ট বলিতে আমরা এখানে যাহা সুচনা করিতেছি তাহা একটু 
অন্যরকমেক্স; প্রবন্ধের প্রারন্তে স্ষ্টিবাদ (96০91 0:58000,) প্রসঙ্গে আমরা 

ইহার ষে সাধারণ ব্যাখ্য। দিয়াছি, ঠিক সেইরকমের নহে । সাধারণ মতে, স্থষটি 
একটি সাময়িক এবং আকন্মিক ঘটন! মাত্র * হঠাৎ একদিন কোনো! এক শুভ মুহূর্তে 
ঈশ্বর জগৎ স্থাত্ট আরম্ভ করেন; তারপরে ্থষ্টি শেষ হইয়া! গেলে তাহার কাজও 

শেষ হইয়া যায়। এক্ষেত্রে ক্রম-বিবর্তনের কোন অবকাশ নাই। কিস্ত আমাদের 
মতে সৃজন ও বিবর্তন--_দুই-ই সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে । কারণ স্থষ্ির পরেই দি 
ঈশ্বরের সম্পর্ক শেষ হইয়! যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর ও তাহার হৃষ্ট জগৎ-_ 

ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; ইহাদের সম্বন্ধ 
নিতান্তই বাহ সঙ্গন্ধ হইয়া যায়। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। সাধারণ 

মতান্থসারে, ঈশ্বর ও তাহার স্থ্ট জগৎ-ছুই-ই সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বত্ব; 
অর্থাৎ ঈশ্বরের যেমন এক নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তেমন এই জগতেরও এক 

নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্| আছে । সাধারণ ভাষায় বল! যায় যে একদিকে আছেন ঈশ্বর 
আর অন্যদিকে আছে জগৎ; তাই ইহাঁদের সম্বন্ধ নিতান্তই বাহা সন্ধন্ধ। যেমন 

ইঞ্জিনিয়ার এবং তাহার নিষিত ইঞ্জিন; ইঞ্জিনিয়ার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই 
ইহ্। নির্ঘাণ করিয়াছেন বটে, কিন্ত তাই বলিয়! ইঞ্জিনেরও এক স্বতন্থ সত্তা অস্বীকার 

করা যায় না; সেইজন্য দেখি, অবস্থা বিপাকে এই ইঞ্জিনের দ্বারাই ইঞ্চিনিয়ার হত 

হইতে পারেন । ইহার কারণ, ইঞ্জিনিয়ারের যে উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে 

তাহা ইহার নিজম্ব আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য নহে; উহ! বাহির হইতে জোর করিয়া 
অশ্নপ্রবিষ্ট করা হইয়াছে । সেইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এই জগৎ স্থ& হইয়াছে বটে 

এবং তাহার উদ্দেশ্বই ইহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে সত্য, ক্রিস্ত এই উদ্দেশ্য ইহার 

নিজস্ব উদ্দেশ্য নহে, ইহা! ভগবৎ উদ্দেশ্য ( অর্থাৎ পরকীয় উদ্দেশ্য ), বাহির হইতে 

ইহার মধ্যে সঞ্চারিত করা হইয়াছে । তাই ইহাকে চ5:05009] "]1501089 

বলে। বলা বাহুল্য, হগ্রিবাদের এই সাধারণ অর্থ আমর! গ্রহণ করিতে পারি ন1। 

আমাদের মতানুসারে ঈশ্বর ও তাহার সষ্ট জগতের সম্বন্ধ মোটেই বাহ সঙ্বন্ধ নহে, 
ইহা আভ্যন্তরীণ সন্বস্ধ। ঈশ্বর বাহির হইতে ক্রিয়। করিতেছেন না, জগৎ-সংসারের 

অত্যস্তরে থাকিয়াই তিনি ইহার উদ্ভাবন ও পরিচালন করিতেছেন । এই বিশ্ব- 
জগৎ ঈশ্বরেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র; ঈশ্বরের সত্তাতেই ইহার সত্তা; তাহাকে 



১০০ . ' দর্শন গরপঙ্গ 

বাঁ? দিলে জগতের কোন সত্তাই থাকে না। অতএব ভগবৎ উদ্দেশ্য বাদ দিলে 

বিশ্ব সংসারের নিজস্ব কোন পৃথক উদ্দেস্ট থাকিতে পারে না; বস্তুতঃ ঈশ্বরেন্ন 

উদ্দেস্তাই ইহার একমাত্র উদ্দেস্, এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই ইহার একমাত্র 

সার্থকতা । সেইজন্ত আমরা বলিতে পারি যে, বিশ্বসংসারের মাধ্যমে যে ভগবৎ 

উদ্দেন্য পূর্ণ হইতেছে, উহা পরকীয় উদ্দেশ্ঠ নহে, বিশ্বেরই নিজন্ব অস্তনিহিত উদ্দেশ 
( [07366009]002601085 )$ অনস্তকাল ধরিয়া ইহা! ধীরে ধীরে বিকশিত 

হইতেছে। 
এইখানেই বিবর্তনবাদের তাৎপর্য । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বিশ্বের কোন 

জিনিসই হঠাৎ পূর্ণাঙ্গভাবে রচিত হয় না প্রথমে অপূর্ণ থাকে, পরে ধীরে ধীরে 
বিবর্তিত হইয়! পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । এই প্রকার বিবর্তনের ফলে 

সময় সময় এমন অবস্থার উত্তব হয়, যখন দেখি পূর্ব জিনিষের পুনরাবৃত্তি না হইয়া 
এক অভিনব জিনিষের উৎপত্তি হয়। যেমন [10615607৮ [$০1090 প্রসঙ্গে 

আমরা দেখিয়াছি যে পশুমন বিবর্তিত হইতে হইতে এমন এক পধ্যায়ে আসিয়া 

পৌছিল, যখন ইহা হইতে আর পশুুমন উৎপন্ন হইল না, মানব মনের উদ্ভব হইল। 

কিন্তু কেন এইরূপ হইল? কেন এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যে পরিস্থিতিতে 

মানব মনের আবির্ভাব না হইয়া পারিল না? আমাদের মতা্ুসারে কোন ঘটনাই 

অকারণ সংঘটিত হইতে পারে না; প্রত্যেক ঘটনারই যথাষথ কারণ আছে। 

মতএব যে পরিস্থিতিতে মানব মনের সৃষ্টি হইল, তাহাও অকারণ সংঘটিত হয় 

নাই; নিশ্চয়ই কোন গৃঢ় কারণ ছিল; উহাকেই আমর! বিশ্বের অস্তণিহিত 
উদ্দেশ্য (1116611291 16160105% ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি । এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির 

জন্যই পশুমন ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইল যখন উহা হইতে 

মানব মনের উদ্ভব না হইয়া! পারিল না । সমস্ত বিবঙনের মধ্য দিয়া এই উদ্দেশ্ঠ 

কার্য করিয়।' চলিয়াছিল; অবশেষে ইহা যখন উপযুক্ত পরিস্থিতি স্থষ্টি করিতে 

পারিল তখন সিদ্ধিলাভের পথে আর কোন বি্বই রহিল না) পশুমন ভেদ করিয়া! 

মানব মনের উদ্ভব হইল । 

দেহ ও আত্ম! 

ভারতীয় দর্শনে অনেক স্থলে আত্মাকে দেহী বলিয়! উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

দেহকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে, সেইজন্য ইহাকে" দেহী বল! হয়। 
দেহের সহিতই ইহার উৎপত্তি হয়, এবং দেহের বুদ্ধির সহিতই ইহার 

ধিকাঁশ ও উন্নতি হইয়া থাকে । বন্ততঃ দেহের সহিত মনের সম্বঘ্ধ এত গভীর, 
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ও ঘনিষ্ঠ যে দেহ বাদ দিয়! মনের সম্পর্কে আলোচন। কর! সঙ্গত নহে। এইরূপ 

একটু অসঙ্গত কাজই আমরা এতক্ষণ করিয়াছি; কারণ মনের উৎপত্তি ব্যাখ্য। 
করিবার চেষ্ট! করিয়াছি, অথচ ইহার দৈহিক সন্বদ্ধের প্রতি কোনরূপ নির্দেশ প্রদান 
করি নাই। কিন্তু মন তো! দেহ ছাড়! থাকিতে পারে না; অতএব মনের উৎপত্তি 

ব্যাখ্যা করিতে হইলে ইহার দৈহিক সম্থন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা কর! 

উচিত। দেহ, বিশেষতঃ মস্তিফের সহিত ইহার সম্বন্ধ এত নিবিড় ঘে সাধারণ 

ভাষায় বলা যায় যে মস্তিক্ষের মধ্যেই মন অধিঠিত আছে, মস্তিক্ষই মনের 
গীঠস্থল। তাই দেখি মন যখন ক্রিয়া করে তখন মস্তিফকে অবলম্বন করিয়াই 

ক্রিয়। করে; মস্তিষ্কের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ একেবারে নিরবলম্ব হইয়া ইহ 
ক্রিয়া করিতে পারে না। মনের উৎপত্তি সন্ন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য 

মনের যখন উৎপত্তি হয় তখন এক য্থাযথ মস্তি অবলম্বন করিয়াই ইহার উৎপত্তি 
হয়; অর্থাৎ মস্তিষ্ক বাদে “শুধু মনের” আবির্ভাব হইতে পারে না। মনের যখন 
আবির্ভাব হয়, তখন বুঝিতে হইবে ইহার সহিত যথোপযুক্ত কোনে মস্তিষ্কেরও 

উৎপত্তি হইয়াছে; আবার মস্তিষ্কের যখন উদ্ভব হয় তখন বুঝিতে হইবে ইহার 

সহিত যথোপযুক্ত কোন মনেরও উৎপতি হইয়াছে । 

এখন এই দৃষ্টি বিন্দু হইতে, অর্থাৎ মস্তিষ্বের দিক হইতে আমরা এখানে মনের 
উৎপত্তি ব্যাথ্যা করিব। প্রথমতঃ 9০6০35]1 ০:58৪1807) বা ক্প্্িবাঘ | 

স্যট্িবাদিগণ বলেন যে মন স্থষ্টির জন্য ঈশ্বরকে উপযুক্ত মস্তিষ্কও স্থট্টি করিতে 

হইয়াছে । পশ্ুপক্ষীর মনের জন্য পশুপক্ষীর মস্তি, এবং মানব মনের জন্য মানব 

মস্তি স্থ্টি হ্ইয়ছে 7 এবং যখন স্থষ্ট হইয়াছে, তখন একেবারে পূর্ণাঙ্গরপেই ইহা 

স্থ্ট হইয়াছে ; ক্রম বিকাশ বা ক্রমোন্নতির কোন অবকাশ নাই। বল! বাহুল্য, 

আমরা এই মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি না। ইতিহাস হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 

যাইতেছে যে, বিশ্বের কোন জিনিষই পূর্ণাঙ্গভাবে রচিত হয় নাই; সূর্য চক্জু 

গ্রহ নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়! পশু-পক্ষী নর-নারী সবই দেখি ক্রমোন্নতি লাভ 

করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের বর্তমান অবস্থায় আসিয়! উপনীত হ্ইয়াছে। অর্থাৎ 

চূড়ান্ত হ্যষ্টি বাঁ হঠাৎ স্থষ্টি বলিয়া কোন জিনিস নাই ; কোন এক বিশেঘ মুহূর্তে 
ঈশ্বরের কাজ আরম্ভ হয় নাই, আর কোন এক বিশেষ মুহূর্তে উহা! শেষও হয় 
নাই। অনাদ্িকাল হইতে তাহার স্থষ্টি চলিয়াছে এবং অনস্তকাল ধরিয়া চলিবে । 

দ্বিতীয়ত; চ৩৩৫%৩ [2০180190 বা যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ । 

বিবর্তনবাদিগণ ধলেন যে পণ্ড মস্তিষ্ক বা মানব মণ্তি্- কোন জিনিষই পুর্ণাঙ্গভাবে 

আবিভভূতি হয় নাই; প্রত্যেক জিনিষই প্রথমে সরলরূপে দেখ দেয়, পরে বহু 
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বিবর্তনের, মধ্য দিয়া আসিয়া জটিলযপ গ্রহণ করে। এইভাবে কীট পতঙ্গের 
মস্তিফই ধীরে ধীরে পশ্রপক্ষীর মস্তি্ধে পরিণত হইয়াছে, এবং পরে পশ্ুপক্ষীর 
মস্তি হইতেই ধীরে ধীরে মানব মভ্িষ্ষের আবির্ভাব হইয়াছে । এক্ষেত্রে 
ঈশ্বরের কোন পরিচালনা নাই; শুধু যাস্ত্রিক বিবর্তনের ফলেই নিয়স্তরের জিনিষ 
হইতে উচ্চন্তরের জিনিষের উদ্ভব হইতেছে । পূর্বেই বলিয়াছি আমরা এইরূপ 
যান্ত্রিক বিবধতনবাদ গ্রহণ করিতে পারি না। নিয়স্তরের জিনিষ হইতে 

উচ্চস্তরের জিনিষ আসিতে পারে-শ্বীকার করি, কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ নৃতন 
জিনিষের উদ্ভব হইতে পারে না। পশুমন এবং মানবমন যেমন সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন ধরণের জিনিষ, তেমন. পশু-মন্তিক এবং মানব-মস্তিফও সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন ধরণের বস্ত। তাই আমর] বলি যে পশু মস্তিষ্ক হইতে পশু ম্ভিক্কই 

উৎপন্ন হইতে পারে, একেবারে অভিনব ধরণের মাঁনব-মস্তিষ্ক উৎপন্ন হইতে 

পারে না। আমের বীজ হইতে আম গাছেরই উদ্ভব হইতে পারে, জাম 
গাছের উদ্ভব হইতে পারে না। 

এইভাবে শুধু স্থষ্টিবাদ বা শুধু বিবর্তনবাদ পরিহার করিয়া আমর! ষে 

মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি-_-ভাহছার নাম 106785756 0০1881078; এই 

মতবাদে আমরা বিবর্তনে বিশ্বাস করি, আবার ( একটু ভিন্ন অর্থে) স্ষ্টিবাদও 

গ্রহণ করি। বিবঙঁনে বিশ্বাস করি, কারণ আমাদের মতান্ুসারে 

মানব মন্তিষ্ক হঠাৎ একদিন পূর্ণার্গরপে আবির্ভত হয় নাই; বহু নিয়ন্তরের 
মস্তি হইতে বিবতিত হইয়া অবশেষে মানব মস্তিষ্কের আবিভাব হইয়াছে । 
কিন্তু এইভাবে একেবারে নূতন জিনিষের উদ্ভব সম্ভব নহে। সেইজন্য 
বিবর্তনবাদের সহিত আমাদিগকে স্থষ্টিবাদও গ্রহণ করিতে হয়; তাই আমরা 

বলি যে বিবতিত হইতে হইতে পশু মস্তিষ্ক একদা এমন পধ্যায়ে আসিয়। 
উপস্থিত হয়, যখন শুধু যাস্ত্রিক ক্রিয়ায় আর কোন কাজ হয় না। তখন 
বিশ্ববিবর্তনের মধ্যে যে ভগবৎ উদ্দেশ গ্রথম হইতেই নিহিত আছে, এবং 

যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ঈশ্বর এই বিশ্ববিবর্তন পরিচালন! 

করিতেছেন, তাহা প্রকটিত হইয়া! পড়ে এবং ফলে মানব মস্তিষ্ষের স্তায় এক 

অভিনব জিনিষের উদ্ভব দেখিয়া আমরা আশ্চর্যাদ্বিত হইয়া পড়ি। কিন্তু 

আশ্চর্য হইবার বিশেষ 'কোন হেতু নাইঃ কারণ বিব্নের মধ্যে 
ঈশ্বরের যে কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহার স্বরূপ 'এ্রথনও সম্পূর্ণরূপে 

উদঘাটিত হয় নাই ; নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে উদঘাটিত 
হইতেছে মাত্র। অতএব. ভবিষ্যতে ইহার যে কি শেষ পরিণতি হইবে, 

নু | ' | রঃ 
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তাহা 'আজ নির্ণয় কর! সম্ভব নহে। তাই আমাদের মতে, বিব্নের ফলে 
আরো যে কতরকম মস্তিষ্কের উদ্ভব হইতে পারে-__-তাহার ইয়ত্তা নাই। 

আজ ' মানব-মভ্তিফকের' উত্তব হইয়াছে, পরে হয়ত এই মস্তি হইতেই 
একদিন অভিনব দেব-মস্তিফ্ষের উত্তব হইবে) তখন সঙ্গে সঙ্গে মানবমনও 

পরিবন্তিত হইয়া দেব-মনে পরিণত হইয়। যাইবে । আমাদের মতানুসারে যাল্ত্রিক 
বিবর্তনের (16০1521)158] ৮০1৪০: ) ছারা ইহা সংঘটিত হইতে পারে না; 

ইহার জন্য ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ (51601983081 ৮০10০ ) প্রয়োজন-_-যাহাতে 

উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়। তিনি তাহার উদ্দেশ্ট অন্ধ্যায়ী অভিনব বস্তর 
উদ্ভাবন করিতে পারেন ( 70008715626 চ৮০10002 )। 



ততীয় খণ্ড 

প্রাণ-তত্ ৃ 

»ন্লহ্ম জআঞ্যাজ্ 

প্রাণের উগুপত্তি 

মনের পরে প্রাণের কথা আলোচন। করা হইবে । যেখানে প্রাণ আছে, 

সেখানেই মন আছে । মানুষের প্র।ণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে ্ তাহার মনও আছে; 

পশ্তপক্ষীর প্রাণ আছে, আব।র তাহাদের মনও আছে; গাছপালার প্রাণ আছে, 

তাই আমরা স্বভাঁবতঃই অন্তমান করি যে তাহাদেরও মন আছে। অবশ্য 

আমরা বলিতে চাই না যে গাহপালার মন এবং মানুষের মন ঠিক একই রকমের 
জিনিষ ; আমরা যে ভাবে চিন্তা করি তাহারাও ঠিক সেই এভাবেই চিস্তা করে, 

এইরকম বলিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই; তবে তাহাদের মধ্যেও যে চেতনা বা 

অন্ভূতি আছে-_তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেইরূপ পশুপক্ষীর মধ্যেও 

মননশীলতা আছে, 'তাই বলিয়া তাহাদের মননশীলতা যে ঠিক মাল্গষের 

মননশীলতার সমতুল-_তাহা আমরা স্বীকার করি না; তাই পূর্ব প্রবন্ধে আমরা 
পশ্ত-মন ও মানব-মনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করিয়াছি । মোট কথা, আযাদের বক্তব্য 

এই যে যেখানে প্রাণের ক্রিয়া আছে, সেখানেই কোন না কোন প্রকারের 

মননশীলতাঁও বিছ্বামান আছে। 

মনের কথা ছাড়িয়া আমর এখন প্রাণের কথ। আলোচনা করিব। অনেকে 

' বলেন যে প্রাণ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই । তাহাদের মতান্ুসারে প্রাণের ক্রিয়া 

যে রকম, একটি যন্ত্রের ক্রিয়াও ঠিক সেই রকমের ; ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন 

পার্থক্য নই । একটি ঘড়ির কাটা নিরন্তর ঘুরিয়া চলিয়াছে এবং যথাথভাবে সময় 

নির্দেশ করিতেছে ; কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কি বলিবে যে ইহার মধ্যে প্রাণ নাষে 

কোন স্বত্ব সত্তা আছে? একটি ইঞ্জিন প্রচণ্ড গতিতে, শব্দে ছুটিয়। চলিয়াছে ; 

পশুর ন্যায় ইহার চলংশক্তি আছে, মানুষের ন্যায় ইহা চীৎকার করিতেছে ; 
অর্থাৎ ইহা প্রাণীর ন্যায় আচরণ করিতেছে ; তবুও ইহাকে কেহ প্রাণবন্ত বলিয়। 

মনে করে না। ইঞ্জিনের ক্রিয়! সম্পূর্ণ যাস্ত্িক ক্রিয়া, ইহার মধ্যে কোন প্রাণ নাই। 
সেইরূপ অনেকে মনে করেন যে পশুপক্ষীর মধ্যে (এমন কি মানুষের মধ্যেও 

নাকি ) কোন প্রাণ নাই; তাহাদের ক্রিয়াও যাক্তিক ক্রিয়া মাত্র। ইঞ্জিনের অধ্যে . 
জল ও আগুন দিলে ইঞ্জিন যেমন ক্রিয়া করে, আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে খা দ্রব্য 
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আসিলে আমরাও সেইরকম ক্রিয়া করি.$ ইঞ্জিনের নলের মধ্য দিয়া বাষ্প 
যাতায়াত করে, সেইরূপ আমাদের নার্ডের ম্ধ্য দিয়া বুক চচেক্ররে, | তাহা, 

হইলে; প্রাণের কার্ ও খস্কের কার্ধের মধ্যে পর্থক্য রহিল কোথায়? বরং নর 
আজে হল্বরাণা চি ০৯১৭ পাশ! 

কার্ধে অনেক সময়ে আমরা এমন সব কলা কৌশল দেখি যাহা প্রাণের কার্ধের মধ্যে 

দেখিতে পাই না। . যেমন, যন্ত্রের সাহ যে আমরা বড় বড় যোগ বিয্বোগের 
অস্ক করিতে পারি কি শুধু প্রাণের সাহায্যে সেরূপ করা যায় না। এমহারস্থায় 

প্রাণকে এক বিশিষ্ট গুণ সম্পন্ন ম্বতন্ব সত্তা বলিয়। বিব্চেনা করিবার কারণ 

কি? তাই অনেকে বলেন যে প্রাণের কিয়ামাত্রই যা যান্ত্রিক ক্রিয়া মানুষের 
মধ্যে, জীবজন্র মধ্যে, গাছগ্মলার ' মধ্যে,” এক কথায়: প্রাণবন্ত জীবের 

মধ্যে যে সব জৈব ক্রিয়া চলিতেছে__সে সমস্তই নাকি যাগ্ত্রিক ক্রিয়া। যন্ত্রের 

সহিত তুলন করিয়াই ইহাদের ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে; ইহার জন্য স্বতত্থ 

প্রাণসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়েজন নাই । 

উপরোক্ত মতব।দকে ইং 'রাজীতে 845০102018610 06012 বলে। আমর! 

এই মতবাদ গ্রহণ করি না। আমাদের মতান্ু।রে প্রাণ ও যস্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট 

পার্থক্য আছে; অর্থাৎ প্রাণের ক্রিম্মাকে যান্ত্রিক ক্রিন্না বলিয়া ব্যাখ্যা কর! যায় 

না; প্রাণেরও এক স্বতন্থ সত্তা আছে; ইহাকে ৬19115610111)60915 বলে । 

আমাদের এই মতবাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রথমেই প্রাণ ও যঙ্ধের পার্থক্য 

বিবেচন! করা দরকার । 

প্রাণ ও যন্ত্র (1165 ৪. 1159018177৩ ) 

(১) ঘড়ি একটি যন্ববিশেষ ; ইহার সহিত নান! অংশ সংযুক্ত আছে? অর্থাৎ 

নান। অংশ লইয়! ঘড়িটি গঠিত হইয়ছে। সেইরূপ একটি বৃক্ষও নানা শাখ। প্রশাখ। 

লইয়। গঠিত হইয়াছে । এক কথায়, ঘড়ি ও 'প্রাণী__ছুই-ই অংশ সমূহের সমষ্টি । 
তবুও ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যেমন, বিভিন্ন অংশ লইয়া ঘড়িটি রচিত 

হইয়/ছে'বটে, কিন্তু ইহার প্রত্যেকটি অংশই বাহির হইতে সংযুক্ত কর! হইয়াছে 
ইহার নিজস্ব এমন কোন অন্তনিহিত শক্তি নাই যাহাব তেজে ইহা! নিজেই অংশ 
সমূহ উদগত করিয়। নিজের বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে । ইহা 1859 অপরের উপর 

(নির্ভর করে। কারিগর যেমন ভাবে যে অংশ যোগ করিয়া দেন, তাহা লইয়াই 

ঘড়ি ; অর্থাৎ ঘড়ির নিজম্ব কেন অবদান নাই । কিন্তু একটি চারা গাছ যখন ধীরে 
ধারে বড় হইতে থাকে তখন বাহির হইতে চাপ দিয়া বা ডাল-পাল। লাগাইয়া কেহ 

ইহার বৃদ্ধিসাধন করে না। ইহার ভিতরে যে. অদ্ভূত শক্তি আছে. সেই শক্তি বলেই 
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ইহার শাখা প্রশাখা নির্গত হইতে থাকে । এক্ষেত্রে ইহার শাখা গ্রশাখা বাহির 
হইতে সংযুক্ত হইতেছে না, ইহার! ভিতর হইতেই উদগত হইতেছে । তাহা হইলে 
দেখা গেল যে প্রাণীর ক্ষেত্রে অংশ আসে ভিতর হইতে, আর যন্ত্র ক্ষেত্রে. অংশ. 

আলুসুবাহির হইতে 
(২) অংশ সমূহের সমষ্টি লইয়া ঘড়ি ; আবার অংশ সমূহের সমষ্টি লইয়াই 

প্রাণী। তবে ঘড়ি নির্মাণে আগে আসে অংশ, তারপরে আসে সমষ্টি। আগে 

আমরা শ্প্িং কাটা, কাচ প্রতৃতি অংশ একত্রিত করি; পরে এই একত্রীকরণের 

ফলে আমে ঘড়ি। কিন্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখি ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা; 
এক্ষেত্রে আগে আসে সমষ্টি ( 00 ), পরে আসে অংশ সমূহের বিস্তৃতি । যেমন 

বাঙ্জ হইতে আগে আসে গাছ, তারপরে আসে-্ডাল পালা, ফলফুল প্রভৃতি অংশ | 

সেইরূপ ডিম হইতে আগে ছানা আসে, তারপরে ইহার চোখ, ডানা 

এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিস্ফুট হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আগে আসে সমষ্টি ব 

সমগ্রতা, পরে আসে অংশ সমূহের বিস্তৃতি বা ব্যাপকতা । প্রাণী জীবনে এই 

সমগ্রির শক্তি এত বেশী যে কোন অংশ যদি এই সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, 

পড়ে, তবে তাহা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। যেমন ধর, গাছ হইতে যদি একটি 

শাখা! কাটিয়া লওয়া! হয়, তাহা হইলে শাখাটির সমূহ ক্ষতি হয়, উহা শুকাইয়! যায়। 

কিন্তু যন্ত্রের ক্ষেত্রে দেখি ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা ; তাই ঘড়ি হইতে যদ্দি ঘড়ির 
ক'টাটি পৃথক করা হয়, তাহা হইলে কাটাটির কোনই ক্ষতি হয় না; যেমন ছিলি 

তেমনই রহিয়। যায়। এক্ষেত্রে সমষ্টির কোন অতিরিক্ত শক্তি নাই; কিনতু প্রাণী- 
জীবনে সমষ্টির এক অতিরিক্ত শক্তি আছে; সেইজন্য সমষ্টির শক্তি হইতে .বঞ্চিত 

হইলেই ইহার অংশসমূহ নষ্ট হইয়া! যায়। 
৩) আর এক কথা। প্রাণীদের আত্মরক্ষা করিবার এমন এক- অদ্ভুত 

শক্তি আছে, যাহা যন্ত্রে মোটেই নাই ৷ ঘড়ির একটি অংশ নষ্ট হইয়! 

গেলে, ঘড়ি নিজে সৈই ক্ষতি: একটুও-পুরণ করতে পারিবে না; কারিগর 
যদি মেরামত করিয়া দেয়, তবেই ইহার সংস্কার হইবে, নতুবা যেমন ছিল 
তেমনই হিয়া যাইবে । কিন্তু গাছের কোন শাখা যদি ভাডিয়! যায়, তাহা 
হইলে আমার কি দেখি? দেখি, গাছ নিজেই নিজের ভগ্ন অংশ পূর্ণ করিম 

লয়, অপরের উপর নির্ভর করে না। এক্ষেত্রে মালী আসিয়া ডাল জোড়া 

দেয় না, বস্তত:ঃ জোড়া দেওয়ার দরকারই হয় না; গাছের নিজের ঘে 
অস্তনিহিত শক্তি আছে তাহার প্রভাবে আপনা আপনিই .আঁর একটি 

ডাল বাহির হইয়া আমে এবং ইহার ক্ষতি পূর্ণ হইয়া যায়। শুধু তাহাই 
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নহে; একটি গাছ হইতে আর একটি গাছ উৎপন্ন হয়; একটি প্রাণী 

হইতে আর একটি প্রাণীর জন্ম হয়; এইভাবে প্রত্যেক প্রাণী নিজ নি 

বঙ্গ করিতে পৰে কিস্ব“কোন, যন্ত্রেরইে এই প্রজনন শক্তি 5 নই 
একটি ঘি হইতে অন্ত কোন নি হইতে পারেনা । 

(৪) প্রত্যেক যন্ত্রের মধ্যে এক উদ্দেশ্ঠ নিহিত আছে।, যেমন, ঘড়ি সময়, 
নির্দেশ করে, অতএব সময় 'মিদেনন করাই ঘড়ির উদদেন্ত ; এবং এই উদ্দেস্টি 
যাহীতে ঘড়ি স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, সেজন্ত ইহার মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা 

করিয়া রাখা হইয়াছে । সেইরূপ প্রত্যেক প্রাণীর জীবনেও কোন এক 

উদ্দেশ্য নিহিত আছে; যেমন মৌমাছি মৌচাক রচন। করে; মধু সংগ্রহ 

করাই ইহার জীবনের উদ্দেশ্ট । . তবুও যন্ত্র ও জীবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
আছে। যন্ত্রের যে উদ্দেশ্ত--তাহ! উহার স্বকীয় উদ্দেশ্য নহে; তাহ! পরকীয় 
উদ্দেন্ট--বাহির_ হইতে, উহীর' মধ্যে অনু প্রবিষ্ট করা হইয়াছেন ঘড়ি 'নিজের 
উদ্দেস্তে সময় নির্দেশ করে না) নির্াতার উদ্দেশ্ঠ অনুযায়ী সময় নির্দেশ করে। 

কিন্তু মৌমাছি নিজের উদ্দেশ্তে মধু সংগ্রহ করে, পরের উদ্দেশ্যে নহে? ইহা 
স্বতঃগ্রণোদদিত হইয়া কাজ করে, পরের আদেশে নহে। এক কথায় প্রাণীর 

উদ্েশ্ট আভ্যন্তরীণ, ভিতর হইতে আসে; আর যন্ত্রে র উদদে্ত বহিরগীন, বাহির, 
হইতে আসে। 7 

বিব 

বঙ্্রবাদ ও প্রাণবাদ (15019721577 & ৬2081187700 

উপরোক্ত আলোচনার ফলে দেখিলাম যে প্রাণী ও যন্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট 

পার্থক্য আছে। এক কথায় বলা যায় “/৯ 10780110615 70806,» 00৫ 

81) 015810152 51019 | যন্ত্র আমরা তৈয়ারী করি, কিন্তু প্রাণী আমরা 

তৈয়ারী করিতে পারি না। প্রাণী জন্মগ্রহণ করে,' কিন্তু যন্ত্রে কোন জন্ম 

নাই । যন্ত্রের বুদ্ধি আছে কিন্তু বিকাশ নাই; বুদ্ধি আছে, কারণ অংশের 

পর অংশ যোগ দিয়া আমর! যন্ত্র বৃহ ও/সম্পূর্ণ করিতে পারি; কিন্ত 

ইহার নিজন্ব কোন অন্তনিহিত শক্তি নাই, যাহার প্রভাবে .ইহা নিজেই, নিজের 
ভিতর হইতে বিকশিত হইয়া সমৃদ্ধি লাভ করিতে. পারে । এইভাবে সমৃদ্ধি 

লাত করিবার শক্তি আছে শুধু প্রাণীর, ্ ্ের নহে। তাই দেখি গাছ নিজেই 
নিজের তেজে ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে এবং ডালপালা ফলফুলে বিকশিত 
হইয়া বিস্তার লাভ করিতেছে । প্রাণী ও যন্ত্রের মৃধ্যে এই যে পার্থক্য ইহাকে 
আমরা প্রকৃতিগত পার্থক্য ( 0328116966 012675706 ) ন1 বলিয়া পারি ন1; 
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ইহারা সম্পূর্ণ | পৃথক ( 01662৮ 10 (000 01 এই মতরাদের ইংরাজী 

নাম ডা | | 
বিরুদ্ববাদীগণ ইহা শ্বীকার করেন না) তাহাদের মতের নাম 16০0৪- 

10180? | এই মতাগ্সারে প্রাণ বলিয়া কোন স্বতশ্্র সন্ত! নাই; প্রাণের 

ক্রিয়া মাত্রই যান্ত্রিক ক্রিয়ার সমতুল। অতএব প্রাণ এবং যন্ত্রের মধ্যে কোন 
প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই, ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহ! পরিমাণগত 

পার্থক্য (03080009606 01061500০6 )। যেমন তাহার] বলেন ষে প্রাণের 

ক্রিয়া অত্যন্ত জটিল, কিন্তু সেই অনুপাতে যন্ত্রের ক্রিয়া তত জটিল নহে; 

অর্থাৎ এই জটিলতার কম বেশী লইয়াই ইহাদের মধ্যে পার্থক্য (21066) 

20 ০০50০); নতৃব অন্য কোনরকম পার্থক্য ইহাদের মধ্যে নাই। 

সেইজন্য যে পদ্ধতি অনুসারে তাহার] যন্ত্রের ক্রিয়া প্রক্রিয়া অনুশীলন করিয়া 

থাকেন, ঠিক সেই পদ্ধতি অগ্রসারেই তাহার! প্রাণের ক্রিয়া প্রক্রিয়া অন্-. 
শীলন করিবার চেষ্টা করেন। তাহার! বলেন, সুর্য ওঠে, বুষ্টি হয়; জোয়ার, 

ভাটা, খতু পরিবর্তন প্রভৃতি কত কি ঘটনা! ঘটে; কিন্ত কৈ? এসব 

ব্যাখ্যা করিবার জন্ত কোনপ্রকার প্রাণসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার দরকার 

হয় না; আকর্ষণ, বিকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নৈসগিক নিয়মাবলীর দ্বারাই 
অমর! এইসব ঘটন! স্চারুরূপে ব্যাখ্যা করিয়। থাকি । সেইরূপ, গ্যাস মিশ্রিত 

হইয়। জল হইতেছে, জল কখন বাম্প হইতেছে, আর কখনও বা জমিয়া গিয় 

বরফে পরিণত হইতেছে, এইরূপ কত রকমের ক্রিয়! প্রক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে । 

এই সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়া যদি আমরা রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর দ্বার! 

স্থচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি, তবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, শরীর 

সঞ্চালন প্রকৃতি জৈব ক্রিয়াসমূহ সেইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারিব না কেন? 

স্ততঃ জীবন বা প্রাণ মানে তো কোন এক অদ্ভুত রহস্যময় পদার্থ নহে। “[1ছি 

)621)9 1380 1৮ 00969% অর্থ/ৎ জব আচরণকেই জীবন বলে; নিঃশ্বাস 

প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, শরীর সঞ্চালন প্রভৃতি ক্রিয়াগ্রক্রিয়া লইয়াই "আমাদের 
জৈব আচরণ ইহাদের অনেক ক্রিয়া প্রক্রিয়াই আজকাল ভৌত ও রাসায়নিক 
(1255158] ৪0 006008051 ) ক্রিয়ানূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; সেইজন্য 

আমরা আশা করিতে পারি যে ভবিষ্যতে সমস্ত জৈব ক্রিয়াই পদার্থ বিজ্ঞান ও 

রসায়নশাস্ত্ দ্বারা সুঠূভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে । অতএব, প্রাণতত্বের গ্যায় ক্ষ 

অতিরিভ্ত তত কল্পনা করার, প্রয়োজন নাই; কারণ তথার্কথিত শ্রীণের ক্রিয়া 
'বা জৈব ক্রিয্নার সহিত অন্ঠান্য ভৌত রগায়নিক ক্রিদ্বার কোনই পার্থক্য, নাই। 
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সেইজন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমর। এইসব ক্রিয়াকে যান্িক ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা 
করিয়। থাকি, ঠিক সেইপ্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাণের ক্রিয়াকেও যাস্্িক 
ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্য। করাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত। 

উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাণের ক্রিয়৷ ও যন্ত্রের ক্রিয়ার মধ্যে এত 

গুরুতর পার্থক্য বর্তমান যে ইহাদিগকে সমজাতীয় বলিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব । 
পার্থক্য যে কত গুরুতর-_তাহা! আমরা পূর্বেই আলোচন! করিয়াছি; সেখানে 
দেখিয়াছি যে প্রাণের ক্রিয়াকে কিছুতেই যান্ত্রিক ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা কর! যায় না। 

যাহার! প্রাণের ক্রিয়াকে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বার! ব্যাখ্যা! করেন, তাহারা 

শুধু “ক্রিয়াই” ব্যাখ্যা করেন, “প্রাণ” ব্যাখ্যা করেন না। প্রাণের যে বৈশিষ্ট্য 
আছে, যেমন ইহার এক্য-সাধন শক্তি, আত্মরক্ষণ শক্তি এবং গ্রজনন শক্তি 

অর্থাৎ ইহার অন্ত্িহিত জৈব শক্তি--উহার কোন ব্যাখ্যাই তাহারা দেন 
না। তাহার! শুধু কতকগুলি ক্রিয়া প্রক্রিয়া! ব্যাখ্যা করেন, কিন্ত এই সকল 

ক্রিয়া প্রক্রিয়ার পশ্চাতে যে জৈব উদ্দেশ্য নিহিত আছে-_এবং অর্গ-প্রতাঙ্গের 
অদ্ভুত ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়া যে উদ্দেসট দীরে ধীরে প্রিণৃতি লাভ. করিতেছে-_ 
সেই অনৃশ্ত উদ্দেশ্তের কোন ্যাখ্যাই তাহারা দিতে প্রারেন না। অথচ 
এই উদ্শ-সাধনের প্রচেষ্টাকে প্রাণ বলা হয়) শুধু কতকগুলি ক্রিয়াকে 
প্রাণ বল! হয় না। দু সুনিদিষ্ট দৈহিক ব্যবস্থা 

(07297858010) আছে, এবং এ& ব্যবস্থার মাধ্যমে আজীবন যে কর্শ- 

প্রচেষ্টা, লিতেছে--উহাই তো! আসল জিনিষ; উহাকেই আমরা 'াণ বলি । 

ক্রিয়া উহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র । তাই আমাদের মতাচসারে, যে উৎস হইতে 

জল উদগত হইতেছে, নেই উৎসের দিকে লক্ষ্য ন1 রাখিয়া! শুধু নদীকেই যথালবন্থ 

মনে করা যেমন অনঙ্গত, প্রাণ-তত্ব'বাদ দিয়া শুধু কতকগুলি ক্রিয়াকে “প্রাণ” 

বলিয়া বর্ণনা করাও তেমন অসঙ্গত। : 

প্রাণের উদ্পত্তি (071810 ০£ 1.15 ) 

প্রাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইল, এখন আমরা ইহার উত্পন্তি সপ্বন্ধে 

আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ ছুই প্রকার মৃতবাদ আলোচনা কর! 
হইয়! থাকে ; যথা /101085152585 1১60175 এবং 13192676819 [15601 নিয়ে 

ইঞ্ট্দের কথা একে একে আলোচন] করা যাইতেছে। 

প্রথমত 5 819198617565158 ৮15০: । এই মতান্ুসারে আদিতে যাহা 

কিছু বিদ্যমান ছিল সবই জডডপদার্থ। প্রাণহীন চেতনাহীন অসংখ্য অনপরমাণু 
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সর্বন্র ভামিয়' বেড়াইতেছিল ; কোথাও কোন প্রাণের লক্ষণ ছিল না। এই 
সকল পরমাণু পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতেছিল; কখন উহার! একজ্ধ মিলিত 

হইতেছিল, কখনও ভাঙিয়া যাইতেছিল আর কখনও বা অসীম জগতে ছুটিয়া 
চলিয়াছিল। এই প্রকার মিলন ও ভাঙন, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ প্রভৃতি পারস্পরিক 

ক্রিয়ার ফলে পরমাণু সমূহের আভ্যন্তরীণ গঠন ধীরে ধীরে পরিবতিত হইতে 
লাগিল। শুধু তাহাই নহে; বিবিধ নৈসগিক কারণেও ইহাদের মধ্যে নানারূপ 
আলোড়ন স্থষ্টি হইতে লাগিল; শীতে ইহারা আকুঞ্চিত হইয়া পড়িত, এবং তাপে 

প্রসারিত হইয়া পড়িত। এই রকম আকুঞ্চন, শ্রসারণ, আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতি 

ক্রিয়ার ফলে পরমাণু সমূহের মধ্যে যে সক্রিয়তা দেখা গেল, তাহাই পরে ধীরে 
ধীরে প্রাণরূপে প্রকাশ লাভ করিল। যাহা প্রথমে ছিল যান্ত্রিক উত্তেজন মাত্র 

তাহাই পরিশেষে প্রাণের স্পন্দন রূপে পরিণতি লাভ করিল । এইভাবে পরমাণুর 

মধ্যে জীবনের আবিাব হইল । নতুবা আদিতে প্রাণ বা জীবন বলিয়া কোথাও 

কিছু ছিল না। ছিল শুধু অণুপরমাণু ; যুগযুগান্তের ক্রিয়ার ফলে ইহার! প্রাণ- 

সপ্লীবিত হইয়া উঠিল; জড়ের মধ্যে জীবন প্রতিষ্ঠিত হইল। 
ইহাকে 4১198696515 বলে; অর্থাৎ অপ্রাণ হইতে প্রাণের উৎপত্তি। 

ধাহারা এই মতবাদে বিশ্বাস করেন তাহারা বলেন যে কেবল অতীত যুগে কেন, 

বমান কালেও অগপ্রাণ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে এবং হইয়া থাকে । 

প্রমাণ স্বরূপ তাহার! বলেন যে পুকুর হইতে এক গ্লাস জল আনিয়া টেবিলের উপর 

রাখিয়! দাও; কয়েকদিন পরে দেখিতে পাইবে গ্লাসের মধ্যে অনেক পোকা ভাসিয়। 

বেড়াইতেছে।" এই পোকা কোথ! হইতে আসিল? জলের মধ্যে তো কোন 

পোকা ছিল না); জল জড় পদার্থ; তৎসত্বেও যখন পোকা আসিয়াছে তখন বুঝিতে 

হইবে যে অপ্রাণ পদার্থ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে । আর একটি উদাহরণ £ 
আজ দেখ মাঠে শুধু গোবর পড়িয়া! আছে, আর কিছুই নাই ; কিন্তু দুইদিন পরে 
দেখিবে ইহার মধ্যে পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । অতএব স্বীকার করিতে হইবে 

যে গোবর হইতেই পোকার উৎপত্তি হইয়াছে । অথচ গোবর জড় পদার্থ, ইহার 

কোন প্রাণ নাই ; তথাপি ইহা হইতেই যখন প্রাণের উত্তব হইতেছে, তখন স্বীকার 

করিতে হইবে যে অপ্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইয়া।থাকে । 

31985705515 18607 

ইহার বিপরীত মতবাদের নাম 9199506519 । ধীহার। এই মতবাদে বিশ্বাম 

করেন তাহারা বলেন যে গ্রাণ হইতেই প্রাণের উত্পতি হইতে পারে, অপ্রাণ 
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হইতে প্রাণের উতৎ্পতি হওয়া! সম্ভব নহে। সপ্রসিদ্ধ মনীষী পাস্তর (28860 ) 

এ বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছেন ; তিনি পরীক্ষণ সহকারে গ্রমাণ করিয়াছেন ঘে 
পূর্বে কোন জীবাণু না থাকিলে গ্লাসের জলে কোনপ্রকার পোকার উদ্ভব হইতে 
পারে না। জল সিদ্ধ করিয়া গ্লাসের মধ্যে ঢাকিয়া রাখ, দেখিবে জলে কোন 

প্রকার পোকার আবির্ভাব হইবে না । কারণ, সিদ্ধ করাতে জলের মধ্যে যেসব 

জীবাণু ছিল তাহার মরিয়া যায়, এবং ভাল করিয়া ঢাকিয়। রাখাতে 

বাতাম হইতেও কোনপ্রকার জীবাণু আমিতে পারে না; সেইজন্য বহুদিন 

পরেও জলের মধ্যে কোন পোকা দেখা যায় না। ইহা হইতে স্পষ্ট 
প্রমাণিত হইতেছে যে জীবাণুগুলি জীবিত থাকিলেই পোকার উদ্ভব হয়, 

জীবাণুগুলি জীবিত না থাকিলে পোকার জন্ম হয় ন1। সেইরূপ, গোব্রকে 

মাঠে পচিতে না দিয়! বায়ুশুন্য কাচের গ্লাসে ঢাকিয়া রাখ; দেখিবে কোনই 

পোকার উদ্ভব হইবে না। কিন্তু মাঠে পড়িয়া থাকিলেই পোকার উত্ভব 

হয়ঃ কারণ, ইহার আশে পাশে এবং বাতাসে যেসব জীবাণু রিয়া বেড়ায় 
তাহার! আসিয়! গোবরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং পরে পোকায় 

পরিণত হয়। তাহ! হইলে দেখা গেল ঘষে প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি 

হয়; সেইজন্য যে ক্ষেত্রে পূর্েই প্রাণের অস্তিত্ব বিনষ্ট হইতেছে সে 

ক্ষেত্রে কোন প্রাণের উদ্ভব হইতেছে না। 

এইসকল সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়া আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিকই 10806- 

৪1৪ মতরাদ গ্রহণ করেন। আমর! কিন্তু সম্পূর্ণ দ্বিধাশূন্য চিত্তে এই মতবাদ 

গ্রহণ করিতে পারি না। কেন করিতে পারি না, তাহাই এখন ব্যাখ্য! 

করা যাউক। প্রাণ হইতে যে প্রাণের উদ্ভব হুইঙে পারে, তাহা কেহই 

অস্বীকার করে না; বস্ততঃ সর্বত্রই ইহা ঘটিতেছে এবং সর্ধদাই আমরা 

ইহা দেখিতেছি। কিন্তু উহ! তো আসল কথা নহে; আসল কথ, প্রথম 

প্রাণের উদ্ভব হইল কেমন করিয়া? একবার এক প্রাণের উৎপত্তি হইয়া 

গেলে, আর কোনই ভাবনা নাই; তখন সেই প্রাণ হইতে আর এক 

গ্রাণ__-এইভাবে প্রাণের পর প্রাণ উৎপত্তি হইতে পারে; ইহাতে কোনই 

মুশকিল নাই; মুশকিল হইতেছে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি লইয়া । কারণ, 
প্রথম প্রাণের আগে তো! .কোন প্রাণ ছিল না; তৎসত্বেও যখন ইহার 

উদ্ভব হইয়াছে, তখন আমরা কি করিয়া বলিতে পারি যে প্রাণ হইতেই 

প্রাণের উত্তব হইয়।' থাকে? এক্ষেত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে অপ্রাণ 

হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রাণ হইতে নহে। এমতাবস্থায় 
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919860585 ত্যাগ করিয়া /১0198676815 গ্রহণ কর] ছাড়া আব উপাক্ক 

নাই। 
1175618851551 501811022 

কিন্তু /১1986106515 গ্রহণ করিলেই যে আমাদের সমস্ত সমম্যার সমাধান 

হইয়। যায়--তাহাও নহে । কারণ, উপরে আমরা ইহার যে ব্যাখ্য। দিয়াছি, 

তাহা পড়িলেই বুঝা! যাইবে যে ইহা 2১600087108] 5৮০10001 বা যান্ত্রিক 

বিবঙনবাদেরই প্রকারাস্তর মাত্র । 2৬6০1901081 177৮9100090 কি-_ভাহা 

পূর্ব অধ্যায়ে যথাস্থানে ব্যাখ্যা কর হইয়াছে। এই মতান্সমারে আদিকালে 

প্রাণ বা জীবন বলিয়া কোথাও কিছু ছিল না; ছিল শুধু অণুপরমাণু; 
যুগযুগান্তের ক্রিয়ার ফলে ইহার! প্রাণ সঞ্জীবিত 'ইয়! উঠিয়াছে; জড়ের মধ্যে 
প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এক কথায় লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিবতনের ফলে 

জড়ণক্তি, প্রাণশক্তিতে বিবর্তিত হইয়াছে; এই বিবর্তনের মধ্যে কোথাও 
কোন ভগবৎ উদ্দেশ্য নিহিত নাই; সবই যন্ত্রৎ সংঘটিত হইয়াছে । কিন্তু 

সত্যই যদি ইহাতে ঈশ্বরের পরিচালন| ন। থাকিত, তাহা হইলে এই 

জড়শক্তি তে! যে কোন শক্তিবূপেই বিবতিত হইতে পারিত; কিন্তু তাহ৷ 

না হ্ইয়। উহা! উচ্চতর প্রাণ-শক্তিতে পরিণত হইতে গেল কেন? ইহার 

কারণ কি? যাশ্ত্িক মতবাদে ইহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্য। পাওয়া যায় 

না) বরং আমর দেখিয়াছি যে, যাস্তিক মতানুসারে জড়শক্তি হইতে শ্তধু 
জড়শক্তিই উৎপন্ন হইতে পারে; জড়শক্তি ব্যতীত অন্ত কোন প্রকার 

শক্তির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে । তাই যান্ত্রিক ম্তবাদকে ইংরাজীতে 

চ২৫১6061৩ চ০196০০, বলে; এই মতান্ুসারে যাহা পৃবে বিছ্ধমান ছিল 

তাহাই একটু অন্তরূপে পুনরায় আবিভূতি হয়) কিন্তু উহা! হইতে এক 
সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারে না। এমতাবস্থায় জড় 

হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী প্রাণের উত্তৰ হইবে কেমন করিয়া ? 
তাহ! হইলে দেখা গেল যে 31986106519 বা /১014636815--যে কোন 

মতবাদই গ্রহণ করি না উহার দ্বারা আদিম প্রাণ বা প্রথম প্রাণের 

উৎপত্তি ব্যাখ্য। করা যায় না। আমাদের মতাহুসারে এই সমস্তা সমাধানের 

জন্য ঈশ্বরের সাহায্য গ্রহণ কর! ছাড়া আর কোন উপায় 'নাই। তবে আমরা 

ছুইভাবে ঈশ্বরের সাহায্য কল্পনা করিতে পারি। (৫) ঈশ্বর যেমন জড়বন্ত হাটি 

করিয়াছেন, তেমন ম্বতন্ত্রভাবে প্রাণসভাও সৃষ্টি করিয়াছেন। . ইহাকে ইংরাজীতে 
816০$৪1 069190 বজে। (1) তিনি স্বভন্ত্রভাবে প্রাণ সতা স্যটটি করেন 
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নাই” কিস্তু জড়বন্তরকে এমনভাবে বিবন্তিত করিয়াছেন যাহাতে ইহা .প্রাণশক্তিতে 

পরিণত না হইয়া পারে নাই । ইহাকে নু5169108108). চ৬০1590 বলে। 

এখন এই দুইটি মতবাঁদ একটু সবিশদ ব্যাখ্যা কর! যাউক,। 
(1) 97১60151 €0:৬52207 

অনেকে মনে করেন যে ঈশ্বর যেমন কোন এক শুভ মুহূর্তে জড়বস্ত 

সুষ্টি করিয়াছিলেন, ঠিক তেমন এক শুভ মৃহ্তে” প্রাণ-সত্তাও ক্ষ্টি করিয়া" 

ছিলেন । 4186 0066 105 0151)0 ৪00. 0১616 ৪5. 118967” তিনি 

ইচ্ছ! করিলেন, আলোর স্থষ্টি হউক, অমনি পৃথিবীতে আলোর উদ্ভুব হইল; 

তিনি ইচ্ছা করিলেন জলের স্থষ্টি হউক, অমনি জলের উৎপত্তি হইল । 

সেইরূপ তিনি ইচ্ছা! করিলেন পথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হউক, অমনি প্রাণের 

উদ্ভব হইল। ইহাকে 9960181 02681100 বলে; ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্বক 

নিজেই প্রাণের শষ্টি করিয়াছেন; যেমন তিনি জল বাতাস স্টি করিয়াছেন, 

তেমন তিনি প্রাণও স্থষ্টি করিয়াছেন। এক্ষেত্রে প্রাণ হইতে প্রাণের স্যষ্ট 

হয় নাই (84986156519 ), বা অপ্রাণ হইতে প্রাণের হষ্টি হয় নাই 

( £55198606815 ) 3 এক্ষেত্রে ঈশ্বর হইতেই প্রাণের স্ষ্টি হইয়াছে । 

সমালোচনা । এই .ব্যাশ্যা খুবই সহজ এবং সরল ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু 

খুব সহজে গ্রহণ কর! যায় না। ভগবৎ-তত্ব প্রসঙ্গে আমরা ইহার কথ। 

আলোচন। করিয়াছি । এই মতান্ুসারে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় । তিনি 

অনাদিকাল হুইতে একাকী বিরাজ করিতেছিলেন্; তখন আর কিছুই ছিল 
ন1। একদিন তাহার হঠাৎ ইচ্ছা হইল তিনি এক বিশ্বসংসার হুগ্টি করেন; 

তখন তাহার ইচ্ছা হইতেই এই বিশ্বরন্ধাণ্ডের উদ্ভব হইল; এইভাবে যেষন 

জড়পদার্থ কুষ্ঠ হইল তেমন প্রাণ-সত্তারও হষ্টি হইল। এখন আমর] জিজ্ঞাস! 

করি--তিনি তো একাকী ভালই ছিলেন, ত্ববে হঠাৎ এই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট 
করিতে গেলেন কেন? প্রাণ ও মন হ্ষ্টি না করিলে কি তীহার চলিত 

না? তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে যখন তিনি একাকী ছিলেন 

তখন তিনি পুর্ণ ছিলেন না? তাহার মধ্যে অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই কি 
তিনি এই সব স্থপ্ি করিয়া নিজের পূর্ণতা সাধন করিলেন? তাহাই ফুদি 

হয়, তবে তিনি আরও আগে সৃষ্টি করিলেন না কেন? বলা বানুল্য, এ 
রক্ষম কোন, প্রশ্থেরই সমুচিত উত্তর পাওয়া যায় না। আর এক কথা; 
ঈৃশ্বর ইচ্ছা! করিয়া হঠাৎ এই দুনিয়া হৃষ্তি করিলেন--ধাহারা এইরপ বলেন 

তাহারা হযতে।..ফনে করেন যে. এইভারে “তাহারা ঈশ্বরের .. অস্ত, মহিমা 
৮ 
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ব্যাখ্যা করেন। আপাততঃ তাহাই প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে 

তাহারা ঈশ্বরকে স্বৈরাচারী পুরুষে পরিণত করিয়া ফেলেন। কারণ 
স্বৈরাচারী বলিয়াই তিনি যখন ইচ্ছ। এবং যাহা ইচ্ছা! হ্ষ্টি করিতে পারেন 

কোনই বাধা বিষ্ব নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ইচ্ছা করিলে 

তিনি পাপকেও পুণ্য করিতে পারেন, আবার পুণ্যকেও পাপ করিতে পারেন; 

একই মুহূর্তে তিনি দরজাটিকে খুলিয়াও বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন । কিন্তু 

উহা! কি সম্ভব? ইঈশ্বরও নিয়মের অধীন; তিনিও যথানিয়মে কাঁজ 

করিয়। থাকেন। অবশ্য বাহির হইতে এসব নিয়ম তাহার উপর চাপান হয় 

নাই; অর্থাৎ তীঁহার জীবনে কোন পরকীয় শাসন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া 

স্বকীয় স্বভাব-নিয়ন্ত্রণও কিছু নাই, তিনি যথেচ্ছাচার করিতে পারেন- ঈশ্বরের 

সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। 

(122) [61501081081 £০101202হ 

এই মতান্ুসারে ঈশ্বর হঠাৎ প্রাণ ত্্টি করেন নাই । আদিতে যে সব 

অন্থপরধাণু বিদ্যমান ছিল, উহা! হইতেই ধীরে ধীরে প্রাণের উদ্ভব হইয়াছে । 

কিন্তু কি করিয়! হইয়াছে--একটি উদাহরণ দিয়া তাহ! বুঝান যাউক ৷ জলন্ত 
উনানের উপর জল রাখিলে কিছুক্ষণ পরে এমন অবস্থা হয় যখন জল আর 

জল থাকে না, বাম্পে পরিণত হইয়া যায়। এখন আমাদের প্রশ্ন এই £ 

হঠ/ৎ বাষ্প কোথা হইতে আসিল? আমরা ঘি বলি যে জলের মধ্যেই 

বাপ ছিল; তবে ঠিক বলা হয় না; কারণ জল ও বাম্প একই জিনিষ 
নহে। আবার যদি বলি যে জলের মধ্ো বাম্প ছিল না, তবে তাহাও 

ঠিক ব্লা হয় না; কারণ জল হইতেই তে। বাষ্প আসে, পাথর হইতে আসে 

না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে জলের মধ্যে বাষ্প ছিল, 

অথচ ছিলও না। ইহাদ্ব্যর্বোধক শব্দ, কিন্তু কঠোর সত্য। জলের মধ্যে 

বাপ ছিল সত্য, কিন্তু যতক্ষণ জল ছিল ততক্ষণ বাম্প ছিল না!) জলের 

মধ্যে যখন আলোড়ন স্ষ্ট হইল, তখনই বাম্পের উত্তব হইল। প্রাণের, 

উৎপত্তি সন্বন্ষেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । জড়ের মধ্যে প্রাণ ছিল না; 
কিন্তু যুগধুগান্তের বিবর্তনের ফলে জড়ের মধ্যে এমন আলোড়নের সষ্টি হইল 

যখন ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন না হইয়া পারিল না। তবে জলের ক্ষেত্রে 
উদ্দীপনা আমিতেছে বাহির হইতে; কিন্তু এক্ষেত্রে উদ্দীপনা বাহির হইতে 

আসিতেছে 'না_উদ্দীপনা আগিতেছে ভিতর হইতে। এই উদ্দীপন1কেই 
জামর। পুর্ব অধ্যায়ে ভগ উদ্দেপ্ট বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছি । সমস্ত 
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বিবর্তনের মধ্যেই এই ভগবৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে । জড় হইতে জীব হ্ুতেছে, 

জীব হইতে মন হইতেছে-এইভাবে যুগধুগাস্ত ধরিয়৷ বিশ্বজগৎ বিবত্তিত 

হইয়! চলিয়াছে, কিন্তু কোথাও ইহা যথেচ্ছভাবে বা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিবতিত 
হইতেছে না; সর্বদাই ইহা ইঈশ্বরের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হইতেছে । 
এই বিশ্বসংসারের মাধ্যমে তিনি যে উদ্দেশ্তট সাধন করিতে চান-_সেই 

উদ্দেশ্ের দিকে লক্ষ্য রখিয়াই তিনি এই বিশ্ব-বিবত্ন পরিচালিত করিতেছেন। 

তাই 'ইহাকে আমরা ঈশ্বরের অভিযান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি; ইহা 

মোটেই নিরুদেশ যাত্রা নহে? ইহ উদ্দেশ্যামুলক ক্রিয়। (61501991051 

01660) | উদ্দেশ্য সাধনের জন্য য্খনই যেরূপ প্রয়োজন হইয়াছে তখনই 

তাদনুষায়ী ব্যবস্থ!। করা হইয়াছে । যখন প্রাণউতপত্তির প্রয়োজন হইয়াছে, 

তখনই জড়ের মধ্যে এক অভিনব আলোড়নের স্থট্টি হইয়াছে; ফলে জড় 

হইতে এক অভিনব জিনিষের উদ্ভব হইয়াছে ; তাহাকেই আমরা প্রাণ বলি। এই 

প্রকার উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনকে পূর্ব অধ্যায়ে আমরা [0061922% 10৬০10- 

€০০. বলিয়! ব্যাখ্য। করিয়াছি । 

উপসংহার 

প্রাণের উৎপভি সম্বন্ধে আমরা যে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়াছি, 
এখানে তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই প্রসঙ্গ উপসংহার করা যাউক। 

(08220190 [৬০010161010 

2৬০০1১901০8] [61501091081 

দু তৃ্টিবাদ €015815918 ) । এই ম্তানুসারে ঈশ্বর স্বতন্ত্রভাবে প্রাণ 

সত্তার স্থট্টি করিয়াছেন। তিনি যেমন হঠাৎ জনডবস্ত স্থ্টি করিয়াছেন, তেমন 
হঠাৎ প্রাণও স্থট্টি করিয়াছেন। অতএব ইহা উদ্দেশ্তমূলক স্কষ্টি--তাহাতে 

কোনই সন্দেহ নাই! কিন্কু এই উদ্দেশ্য বাহির হষ্টতৈ আসিরাঁছে, ভিতর 

হইতে আসে নাই? ঈশ্বর বাহির হইতে ইহা আরোপ করিয়াছেন, বিশ্ব- 

সংসারের অভ্যন্তর হইতে এই উদ্দেশ্যে উদগত হয় নাই। তাই ইহাকে 

চ6:09] 0515091985 বলে; 1706610091 851591985 নহে । দ্বিতীয়তঃ, একত্রে 

বিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নাই; যাহা কিছু ঈশ্বর স্থা্টি করিয়াছেন, সবই 

পূর্ণাঙ্গ করিয়া শষ্টি করিয়াছেন; ইহাদের ক্রমবিকাশ ব। ক্রমোন্নতির কোন 
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অবকাশ নাই । তাই ইহাকে 08580) বলা হয়) ইহাকে £৬০1000 

বলা যাঁয়ি না। 
হা. যান্ত্রিক বিবর্তন (01561)517105] 15%০100028 ) 

এই মতান্সসারে জড় অপুপরমাণু হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। 

যগযুগান্ত ধরিয়া যে বিবর্তন চলিয়াছে, উহারই ফলে জড পরমাণুর মধ্যে 

প্রণের উদ্ভব হইয়াছে । এক্ষেত্রে হঠাৎ হৃষ্টি ব। পূর্ণাঙ্গ হষ্টি বলিয। কিছু 
নাই) আদিকলে যে জড়পরমাণু বিদ্যমান ছিল তাহাই ক্রম বিকশিত হইয়া 

প্রাণে পরিণত হইয়াছে । তাই ইহাকে বিবর্তন বলে; কিন্তু ইহা যান্ত্রিক 

বিবর্তন ; এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই; সবই যন্ত্রবৎ বিবপ্তিত হইয়! 

চলিয়াছে ; ভগবত পরিচালনার প্রয়োজন নাই । 

11. উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তন (1515০198109] [:৬০]1186107 ) 

এই মতেও হঠাৎ স্থষ্টি বা পূর্ণান্থ ্ষ্টি বলিয়া কিছু নাই। আদিকালে 

ঘে জড় পরমাণু বিদ্যমান ছিল তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়। প্রাণে পরিণত 

হইয়ছে। তাই এই মৃতবাদকেও বিবর্তন বল! হয়, তবে ইহা যান্ত্রিক 

বিব্ন নহে, ইহা! উদ্দেশ্তমূলক বিবর্তন। এই বিবর্তনের মধ্যে ঈশ্বরের 
উত্দ্শ্য নিহিত আছে। তবে এই উর্দেশ্য বাহির হইতে আরোপ কর! 

হয় নাই, বিশ্সংসারের অভ্যন্তর হইতেই ইহ ক্রিয়া করিতেছে ; তাই ইহাকে 

[100677291061591995ঠ বলে, 20008] 105169199% নহে । এই আভ্যন্ত- 

রীণ উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রণে যে বিবর্তন পরিচালিত হয়, তাহার. ফলে জড়পরমাণু 

হইতেই ধীরে ধীরে প্রাণের আবির্ভাব হইতে পারে । জড় পরমাণুর মধ্যে 

এমন এক অবস্থা স্ষ্ট হয়, ঘখন উহা হইতে প্রাণের অভ্যুদয় ন। হইয়া 

পারে না। 

ইহাই আমাদের মত। কিন্ত ইহাকে তো 195606519 বলা যায় না; 

কারণ 10986196518 মতে, প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে, অপ্রাণ 

হইতে নহে। কিন্তু আমরা বলিতেছি যে অবস্থা বিশেষে অপ্রাণ হইতেও 

প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে; এবং 4১199606515 মতবাদও ঠিক সেই 

কথাই বলে। তাই বলিয়া আমাদের মতবাদকে কিন্তু ৮10855685 নামেও 
অভিহিত করা যাইতে পারে না। কারণ, আমাদের মতান্সারে শুধু যাত্ত্রি 

ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ফলেই প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে . না) ঈশ্বরের 

অবদানও থাকা চাই ভগবৎ উদ্দেশ্য ক্রিয়া করিতেছে বলিয্লাই প্রাণের 

উদ্ভব হইতেছে, নতুব! অপ্রাণ হইতে প্রাণ আসিতে পারে না। 



দকস্পন্ম জধ্যান্ত 

প্রাণীর উৎপত্তি ( পুর্বাভাষ ) 

প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হইল, এখন প্রাণীর উৎপত্তি সঙ্গন্ধে আলোচনা 
করা হইবে । মন সম্পর্কে আমরা যাহা বলিয়াছি, প্রাণ সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা 

প্রযোজা । মন নিরব্ল্ম হইয়া বিরাভ করে ন।, কে!ন দেহ ( থা মস্তি ) আশ্রয় 

করির়। বিরাজ করে, অতএব মনের উৎপন্ডি ব্যাখা করিতে গেলে, উহার দৈহিক 

আশ্রয়ের কথাও উল্লেখ করিতে হয় । সেইরূপ প্রাণও নিরবলঙ্গ হইয়া বিরাজ করে 

না, পশ্ু-পক্ষী ব। মান্ষকে অবলগ্গন করিয়া ক্রিবা করে । অতএব প্রাণের উৎপত্তি 

আলোচন। করিতে হইলে প্রকারান্তরে প্রণীর উতৎপত্তিই আলোচন। করিতে হ 

প্রাণের যখন উত্পত্তি হর, তখন এক যথাধথ প্র।ণী বা জীবকে অবল্গন বি 

ইহার উৎপত্তি হয়; অর্থাৎ প্রাণী বাদে শুধু প্রাণের উদ্ভব হইতে পারে না। 

অতএব প্রাণের যখন আবির্ভাব হয় তখন বুঝিতে হইছে কোন যথোপযুক্ত 

প্রাণীর মধ্যেই ইহা আবিভূ্ত হর । সেইজন্য আমরা এখানে বিভিন্ন প্রাণীর 

উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিব; বিভিন্ন প্রাণী, যথা সিংহ, ব্যান্র, কাক, কাকাতুয়া, 

বানর, মাগষ প্রভৃতি ।  ইাদিগকে পারিভাষিক সংজ্ঞার প্রজাতি (506০165 ) 

বলা হয়। 

প্রজাতি উৎপত্তি প্রসঙ্গে সাধারণতঃ ভিন প্রকার মতবাদ আছে ; যথা 06৪- 

(0:0১-2১15011817108] 7:৮০1000 এবং 21591099108] 1৬০91061901 আমরা 

একে একে ইভাদের কথা আলোচন1 করিব । 

(1) (0:585105 

'ম্বনেকে মনে করেন ঘে কোন এক শ্রভ মুহুতে ঈশ্বর নানাবিদ জীবের হট 
করিয়াছেন । এইভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সিংহ ব্যান, হরিণ শগাল, কাক 

কাকা তুয়া, বানর মা প্রভৃতি সমস্ত জীবই শট হইয়াছে । 1:66 03675 05 

15176 270 (3615 5135 1151১0৮ তিনি ইচ্ছা করিলেন আলোর কৃষ্টি হউক, অমনি 

পথিবীতে আলোর উদ্ভব হইল; তিনি ইচ্ছা! করিলেন জলের স্থ্টি হউক, অমনি 

জলের উত্পত্তি হইল | সেইরূপ তিনি ইচ্জা করিলেন পুথিবীতে সিংহ, ব্যান, কাক 

কাকাতুয়া, বানর, মান্চষ প্রভৃতি জীবের উদ্ভব হউক, অমনি এই সকল জীবের 
আবিরাষ, হইল | ইহাকে ইংবাজীতে 505০19] 0152000 বলে। ঈশ্বর ইচ্ছ। 

পূর্বক এইসব জীবের স্থ্টি করিয়াছেন; যেমন তিনি জলু বাতাস স্ষ্টি করিয়াছেন 

তেমন তিনি বিভিন্ন জীবও স্মষ্টি করিয়াছেন । 



১১৮ প্রাণ-তত্তব 

সমালোচনা । ভগবং-তত্ব প্রসঙ্গে আমরা এই মতবাদের কথা আলোচনা 

করিয়াছি। এই মতান্ুসারে অনাদিকাল হইতে ঈশ্বর একাকীই বিরাজ 
করিতেছিলেন ; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার একদিন ইচ্ছা! হইল তিনি বিশ্বসংসার স্থষ্টি 

করেন ; তখন তাহার ইচ্ছ। হইতেই বিভিন্ন জীবজন্তর উদ্ভব হইল। তাহা হইলে 

আমর। জিজ্ঞাসা করি--ঈশ্বর তো! একাকী ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ এই 

বিশসংলার হ্ষ্টি করিতে গেলেন কেন ? তবে কি বলিতে হইবে যে যখন তিনি 

একাকী ছিলেন তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন না? তাই এইসব সুষ্টি করিয়া তিনি নিজের 
পূর্ণত৷ সাধন করিলেন ? তাহাই যদি হয়, তবে তিনি আরও আগে স্ষ্টি করিলেন 

না কেন? বল। বাহুল্য, এরকম কোন প্রশ্বেরই সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। 

ছিতীয়তঃ ঈশ্বর ইচ্ছ। করিয়া হঠাৎ এই সংসার ক্ষষ্টি করিলেন, ধাহার। এইরূপ 

মনে করেন তাহার! ঈশ্বরকে অত্যন্তই সীমায়িত করিয়। দেখেন । কারণ, হ্ষটির 
পরে সত্যই তিনি সসীম হইয়া পড়েন; একদিকে থাকেন ঈশর স্বয় আর অন্যদিকে 

থাকে তাহার হ্থষ্ট বিশ্বজগৎ্ ; ছুই-ই স্বতন্থ ও স্বাবীন | এক্ষেত্রে ঈশ্বর এক এবং 

অদ্বিতীয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ; কিন্কু তাহার পাশে আর একটি জিনিব 

থাকে, যাহ! ঈশ্বরের দ্বার। স্্ট হইয়াও বস্তুতঃ ঈশ্বরকেই আবার সীমারিত করিয়া 

ফেলে । তৃতীয়তঃ, তিনি শুধু সীমায়িত হন না, এই ঘতবাদে তিনি এক স্বৈরাচারী 
পুরুষে পরিণত হন। শ্বৈরাচারী, কারণ এই মতাগ্সারে তিনি যখন ইচ্ছা এবং 

বাহ ইচ্ছাক্থষ্টি করিতে পারেন, কোন বাধ নিষেধ নাই । কিন্তু উহা কি সম্ভব ? 

ঈশ্বরও নিয়মের অধীন; তিনিও যথ! নিয়মে কাজ করিয়। থাকেন। অবশ্ঠ 
বাহির হইতে এসব নিয়ম তাহার উপরে চাপান হয় নাই ; অর্থাৎ তাহার জীবনে 

কোন পরকীয় শাসন নাই । কিন্ত তাই বলিয়। স্বকীয় স্বভাব-নিয়ন্্ণণও তাহার জীবনে 

কিছু নাই--তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, পাপকে পুণ্য এবং পুণ্যকে 
পাপ করিতে পারেন--ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইরূপ কল্পন৷ করিলে ঈশ্বরকে মহৎ করা 

হয় না; তাহাকে ক্ষুদ্রই কর! হয়। 

(হা) 11৩0188171091] [.৮০1866৩2, 

স্ষ্টিবাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে স্থষ্ট বস্তর বিকাশ ব। ক্রমোন্নতির 

কোন অবকাশ নাই। কোটি কোটি বংসর পূর্বে ঈশ্বর যে ক্র্ষ-চন্দ্র গ্রহ- 

নক্ষত্র স্থটি করিয়াছিলেন, তাহারা আজও আকাশে ঠিক সেইরূপ ভাবেই 
বিরাজ করিতেছে । তিনি যাহা স্থত্টি করেন তাহা পূর্ণাঙ্গরূপেই স্থুষ্টি করেন। 
কোন জিনিসই তিনি অসম্পূর্ণভাবে স্ষ্টি করেন না, তাই উহার ক্রমোন্নতি 



প্রাণীর উৎপত্তি ১১৯ 

বা ক্রযবিকাশের প্রয়োজন হয় না। লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে তিনি যেবপ 

জীবজস্ত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজও তাহার! সেইরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া জন্ম 
গ্রহণ করিতেছে; তীহার কাজের উপর আর কাহারও কারসাজি চলে 

না। বিবত'নবাদদিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন বত'মানকালে 

আমরা যাহা যেমন দেখিতেছি পূর্বতনকালে তাহ! ঠিক তেমন ছিল না। 

আমরা আজ যে পুথিবীতে বাস করিতেছি, কোটি কোটি বৎসর আগে 

ইহার আকার ও গঠন ঠিক এইরূপ ছিল না। তখন স্ুষের তেজ খুব 

প্রচণ্ড ছিল এবং ফলে পৃথিবী এত উত্তপ্ত ছিল যে কোন প্রাণীই তখন 

এখানে বাম করিতে পারিত না। তারপর নান! কারণে ধীরে ধীরে ইহ! 

শীতল হইতে লাগিল এবং উপযুক্ত বামু ও জলের আবিভবে প্রাণীরও 

উদ্ভব হইতে লাগিল। বল! বাহুল্য, তখন যে সব জীবজন্তর উদ্ভব হইয়াছিল 

তাহারা ঠিক বর্তমান কালের জীবজস্থর ন্যায় ছিল না। ভূগভে” আজক।ল 
তাভাদের যেসব নমুনা ও কংকাল পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝ 

যার ঘে প্রাগ এতিহাসিক যুগের সেই সব জীব্ভঙ্তুর সহিত বর্তমানকালের জীব- 

জন্থর বিশেষ কোন সারৃশ্য নাই । এইসব থ্য সংগ্রহ করিয়। আধুশিক 

পণ্তিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে চুড়ান্ত হষ্টি বলিয়া কোন জিনিস নাই । 

আ(দিতে যে ক্র্ষচন্্র ছিল তাহা বতণমান ক।লেব হ্ধচন্দের ন্যায় নহে; তবে 

সেই আদিযুগেব ূর্ষচন্্ই নানাভাবে পরিবতিত হইতে হইতে বর্তমানরূপ 

গ্রহণ কুরিয়াছে। সেইরূপ আঁদিকালের জীবজন্ হইতেই বতমানকালের জীব- 
জন্তর উদ্ভব হইয়াছে; নান। পরিবঞঙনের মপ্য দির! রূপান্তরিত হ্ইয়া বতন।ন 

কালের জীবজন্ততে পরিণত হইয়াছে । মনষের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথ| 

প্রযোজ্য । বতর্মান যুগে যেরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমগ্থিত মানুষ দেখ! যাইতেছে, 

প্রাগ এতিহাসিক যুগেও ঠিক সেইরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সমগ্থিত মানুষ ছিল না। 

[92:51 মনে করেন যে লঞ্চ লক্ষ ব্সর আগে আমাদের পূর্বপুরুষের 

শাকার গ্ভিক মানুষের মত ছিল না, বানরের মতন ছিল। সেই বানর 
আক।র মানুষই বিবতিত হইয়! আজ বর্তমান আকার গ্রহণ করিয়াছে । 

এখানে আমদের এক প্রশ্ন আছে । অনাদিকাল হইতে এই যে বিবর্তন 

চলিয়াছে--ইহার পশ্চাতে কি কোন মননশীল কর্তার পরিচালনা নাই ? ইভ! 

কি আপনা আপনিই বিবতিত হইয়া চলিয়াছে, না কোন মননশীলকততার নিয়ন্ত্রণে 
পরিচালিত হইতেছে ? ইহার উত্তরে কেহ বলেন থে বিবর্তন ক্রিয়া যন্ত্রবৎ 

পরিচালিত হইতেছে, ইহার মধ্যে কোন ভগবৎ উদ্দেশ্য নিহিত নাই । আর কে 



বলেন ষে ইহার মধ্যে ভগকৎ, উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্যই ঈশ্বর ইহা পরিচালিত করিতেছেন। প্রথম মতবাদের নাম 1৪০১৪- 
0৪1 £৮০1৩6০১ ; আর দ্বিতীয় মতবাদের নাম 1751501051691 7৬০10600-1 

অমর! দ্বিতীয় মতবাদ গ্রহণ করি; একটু পরেই উহার কথা উ্বাপন 'করা হইবে । 
কিন্ত তাহার পূর্বে 1৮16০109102] 0৬০10002 কি, এবং উহার হ্রপক্ষে কি 

বলিবার আছে-_তাহাই এখন আলোচনা করা যাউক। 1150803081 
[৮০1৫৫০-কে আমর] বাংলাধ যান্ত্রিক বিবগন বলিতে পারি; এক্ষেত্রে মনের 

কোন পরিচালনা নাই । কোনরূপ মানসিক পরিচালন ব্যতীত ঘড়ির কাটা 

যেমন নিরন্তর আবাতত হইয়। চলিয়াছে, ঠিক এই জগং-সংসাবও তেখন কোনরূপ 

পরিচালনা ব্যতিরেকে যন্ত্রবৎ বিবতিত লইয়া! চলিয়াছে। এইরকম বিবঞঠনের 
ফলে প্রথমে হয়ত কীটপতঙ্গ উৎপন্ন হইল, তরপরে সেই কীটপতঙ্গ হইতে পশু- 

পক্মীর উদ্ভব হইল, অবশেষে পঞ্খ হইতে মানুষের আবির্ভাব হইল । এইভ।বে 

পরিবঙন-চক্ ঘুরিয়। চলিয়াছে ; ইহাধ জন্য মানসিক নিয়ন্ত্রণ বা ভগবৎ নিয়ন্নের 

প্রয়োজন হইতেছে না। 

31010981081 12501816107 : (1/150158778081) 

এই যান্ত্রিক মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক 19810 এবং [:20021057 এখানে 

তাহাদের মতামত প্রথকভাবে অ।লোচনা না করিয়া একই সঙ্গে ব্যাখ্যা করা 

হইবে। তাহাদের বক্তব্যের সারমর্্ এই যে, আদিতে সিংহ ব্যাঘ, হরিণ শগাল 

বাশর মান্তষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতি (52০০165) ছিল ন1) আদিতে যাহ ছিল 

তাহাকে এক ক্ষুদ্র কদম পিগ্ডের সহিত তুলনা করিয়া 'প্রাণপিওড বলা যাইতে 

পারে। ইহার মধ্যে শুধু প্রাণই ছিল; চক্ষু কর্ণ বা হস্ত পদ প্রস্তাতি কোণ প্রকার 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল না । সহম্্র সহশ্ন বৎসরের বিবঙনের ফলে ইহার মধ্যে অঙ্গ- 

প্রত্যঙ্গের উদ্ভব হইল, অর্থ পশু সদৃশ জীবের আবিভাব হইল । কিন্তু বিবর্তনের 

তো শেষ নাই ; সময় বহিয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সন্কে পশুদেহ ৪ বিবতিত হইয়া 

চলিয়ছে। এইভাবে ধীরে ধীরে বিবিধ প্রকারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইল) 

ফলে হরিণ শৃগ।ল প্রভৃতি নানাবিধ প্রজাতির আবির্ভাব হইল । ইভ্কে পিবির্তন 

বলে। এই বিবনের মূল স্থত্রপুপি নিষ়্ে বিবৃত করা হইতেছে । 

জীবন সংগ্রাম ্ 507588150০9: 5528610৩ ) 

জীবের সংখ্য। যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাদের মধ্যে প্রতিদন্দিতাও ততষ্ট 

প্রবল হইতে থাকে । সকলেই বাচিতে চায়, কেহই মরিতে চায় না। কিন্ত সকলের 



প্রানীর উৎপত্তি ১২১ 

পক্ষেই বাঁচিঘা থাকা সম্ভব নহে; কারণ, পৃথিবীতে যে খাছ দ্রব্য আছে 

তাহ! সকলের পক্ষে ' ঘথেষ্ট নহে। বিশেষতঃ যে হারে পশুপক্ষীর বৃদ্ধি 

হইতে পারে, সে হারে খাগ্চ ছ্ুব্যের বৃদ্ধি হইতে" পারে না। একটি মাত্র 

ব্যা৪ই তাহার জীবনকালে বন সহন্ম ডিম প্রসব করিতে পারে ; যদি সবগুলি 

ছ্ভানাই বীচিয়া থাকে, তবে পৃথিবী তো ব্যাডেই ভতি হইয়া যাইবে ; তখন 

ই্াদের খাছ যোগাড় হইবে কেমন করিয়া? সেইরূপ, এক মৌরাণী যে 
কত লক্ষ যৌমাছির জন্ম দিতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাষ্ট , ইহাদের সবগুলিই 

যদি বীচিয়! থাকে, তবে তাহাদের খাগ্য সংকুলান হইতে পারে না। শুধু তো 
খছের অভাব নহে; স্থানের অভাব, আশ্রয়ের অভাব, জীবন পারাণের জন্য 

প্রয়োজনীয় সর্মবিপ বস্তুর অভাব । যেখানে সর্দত্রই অভাব, সেখানে “প্রাণ 

রাখিতে প্রাণান্তকর” অবস্থার স্থট্টি না হইয়া পারে না| ফলে জীবজস্তর মধ্যে 
প্রচণ্ড প্রতিদ্ন্বিতা আরস্ত ভইয়। মায়) কে কাহাঁকে পরাভত করিয়া! নিজের 

জন্য খাদ্য ও আশ্রয় মোগাড় করিতে পারিবে--তাহ| লই পরম্পরের সহিত 

প্রবল সংগ্রামের স্বত্রপাত ভর । বলা বাহুল্য, একট জীবন মরণ সংগ্রামে 

যাহারা পরাজিত হর, তাহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হইদ্বা ঘায়। আর যাহারা 

জয়লাভ করে তাহারাই শুধু বীাচিয়। থাকিতে পারে। অতএব স্বভাবতই 

আমাদের প্রশ্ন করিতে হয, ঘাভারা জয়লাভ করিল, তাভার। জথলাভ 

করিল কেন? অন্ত সকলে তো পরাজিত হইল; তবে ইভাদের জর়লাছের 

কারণ্কি ? ইহার উত্তরে বিবর্তনবাদিগণ ঘে স্ত্রের উল্লেখ করেন তাহাৰ 

না দৈহিক পরিবর্তন । 
দৈহিক পরিবর্তন (8০৭15 11০৭161081978 ) 

তাহারা বলেন যে, যেহেতু দেহ লইয়া জীবজন্থকে সংগ্রাম করিতে হর; 
সেইহেতু সংগ্রথমের ফলে তাহাদের দেহে নানারূপ পরিবর্তন সংঘটিত না হইরা 
পারে না। এই পরিবর্তন বা প্রকারণগুপি স্ব সমঘেই যে সংগ্রামের 
পক্ষে অন্কুল হয়, তাহা নহে; কখন কখন প্রতিকূল হইয়া থাকে । 
যাতাদের দেভে এইঈরূপ প্রতিকূল পরিবর্তন উৎপন্ন হইরা থাকে, তাহাদের পক্ষে 
জয়লাভ কর! সম্ভব নহে; জীন্নসংগ্রামে তাহার! পরাভূত হইয়। ঘায়। 

আরি যাহাদের দৈহিক পরিবর্তন স*গ্রামের পক্ষে অন্তকুল হইয়া থাকে, 

তাহাদের জয়লভ স্রনিশ্চিত হয়া পড়ে । সংগ্রামের ফলে ঘে নানারপ 

দৈহিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়। থাকে-তাহ! সকল বিবরতনবাকীগণই স্বীকার 

করেন । কিন্ত কিভাবে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়__সে বিষয়ে তাহাদের মধ্যে 



১২৭, প্রাণ-তত্ 

মতৈক্য নাই। এই প্রসঙ্গে প্রথমে লামার্কের ( 1:203:0% ) মতবাদ ব্যাথ্যা। 

করা য়াউক; তারপরে ডারউইনের (1081, ) মতবাদ ব্যাখ্যা করা হইবে । 

(1) লামার্কের মতে বাহ্_ পরিধেশের প্রভাবে পশুপক্ষীর দেহে 

নানাবিধ পরিবতনের উদ্ভব হয়। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। লামা্ক 
বলেন ঘে জিরাফের পূর্বপুরুষ ব্তমান জিরাফের ন্যায় দীর্ঘগ্ীব ছিল ন; 
হরিণের ন্যায় ত্রন্ব গ্রীব ছিল। সেইজন্য তাহাদিগকে পুরাকালে খুবই অসুবিধা 

ভোগ করিতে হইত । কারণ, তাহারা গাছের পাকা খাইয়! ক্ষুধা নিবৃত্ত 

করিত; কিন্তু অন্যান জীবও যদি পাতা খাইয়া যায়, তবে তাহাদের ভাগ্যে তে 

কিছুই জোটে না। সেইজন্য তাঁহাদিগকে আরও উচু ডালের দিকে লক্ষ্য 
করিতে হইত । এইভাবে ক্রমাগত উপরের পাতা খাইবার চেষ্টা করাতে 
তাহাদের গ্রীবা ধীরে ধীরে দীর্ঘ হইতে লাগিল। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা ফাইতেছে 

যে পরিবেশের 'প্রভাবেই জিরাফের আঙ্গিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। 

জাগতিক পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রাশিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছে 

বলিয়াই তাহার গ্রীবাবৃদ্ধি ঘটিয়াচে। সেইরূপ, যে সকল জীবঙজস্থকে শীতগ্রধান 
দেশে বাস করিতে হয়, তাহাদের দেহের উপরিভাগ গরম লোমে আবৃত ন। 

হইয়৷ পারে না; কারণ বাহ পরিবেশের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে 

তহাদের শরীরে এইরূপ প্রকারণ (25991808590 ) অপরিহাধরূপে প্রয়োজন ; 

নতুবা শীতের প্রকোপে তাহার! জীবন ধারণ করিতে পারিত না। 

([) কিন্ত ডারউইনের মতে এইসকল শারীরিক পরিবর্তনের মূল 

কারণ বাহিরে নাই, ভিতরে আছে। পরিবেশের প্রভাবে আমাদের আঙ্গিক 

পরিবর্তন ঘটে না, আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, দেহের অভ্যন্থর 

হইতে । সেইজন্য [0810 ইহাকে 90000806095 ড৪118000 বলেন। 

তিনি বলেন যে জীবজন্তু যখন সংগ্রামে লিপ্ত থাকে, তখন তাহাদের দেভা- 

ভ্যন্তরে স্বতঃই নানারূপ পরিবঙন সংঘটিত হইতে থাকে । একটি উদাহরণ 

লওয়া যাউক | ধর, লক্ষ লক্ষ বর আগে প্রাণীদেহে শুধু ত্বকই ছিল? 

চক্ষু কর্ণ নাসিক প্রভৃতি অন্ত কোন ইন্দ্রিয় ছিল না; সেইজন্য তখন ত্বক 

সংবেদন ব্যতীত অন্ত কোনরূপ সংবেদন কেহ পাইত না। কিন্তু বিবঙনের 

ফলে কাহারো দেহাভ্যন্তরে হয়ত এমন সব পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল যাহার 

পরিণামে তাহার দেহকাণ্ডে ধীরে ঘীরে চোখের উদ্ভব হইল। ইহাতে 

তাহার যে বিশেষ সুবিধা হইল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই'। সে অনায়াসে 

তাহার অন্ধ প্রতিদন্দীকে পরাভূত করিয়া জীবন-সংগ্রমে জয়লাভ করিতে 
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পারিল। এক্ষেত্রে চোথের আবির্ভাবে তাহার খুবই স্থবিধা হইল বটে, কিন্তু 

[0:10 বলেন এই চোখ আবির্ভাবের মূলে পরিবেশের কোন প্রভাব নাই ; 

পশুদেহের অভ্যন্তরে ধে আলোড়ন সৃষ্টি হয়-সেই আলোড়নের ফলেই 
চোখের উদ্ভব হয়। এইভাবে শুধু চোখ কেন, অন্যান্য ইত্িয়েরও উৎপত্তি 

ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যেমন, বিব্তনবাদিগণ বলেন যে সময়ের শ্লোতে 

এবং বিবত্নের ফলে দেহের মদ্যে এমন সব পরিবর্তন হইতে পারে যাহর 

জন্য দেহের কোন এক অংশবিশেষ প্রবলভাবে আলোড়িত হইয়া! ওঠে? 

তখন উহারই তেজস্কর ক্রিয়য় সেখান হইতে কানের উত্তব হয়। তাই 
[99:৬2 বলেন যে জীবজজ্তর শরীরে যত কিছু প্রকারণ বা পরিবত্নর 

উদ্ভব হইয়াছে--উহার মূলে আছে আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা, জাগতিক উদ্দীপন! 
নহে । এক কথায়, ইহা অন্তরের.অবদান, পরিবেশের পরিণ[ম নভে । 

[ এই প্রসঙ্গে লামার্ক কি বলেন, তাহাও একটু শোনা যাউক; তাহা 

হইলে লামার্ক এবং ডারউইনের মধ্যে কি লইয়। মতানৈক্য হইয়াছে-_তাহা 

খুব পরিষ্কারভাবে বুঝ| ঘাইবে। ডারউইনের স্যার ল!মার্ক আভান্তরীণ 

আলোড়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না) তাহার মতানুসারে জাগতিক 

পরিবেশের (50510277606 ) প্রভাবেই জীবজন্কর দেহে আবশ্যকীয় পরি- 

বর্তন সংঘটিত হইতে পারে। তাই তিনি বলেন যে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি 
অর্সের উৎপত্তি ব্যাখ্য/ করিতে হইলে জাগতিক উদ্দীপনার সাহাম্য লইতেই 

হইবে ।,_ লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে প্রাণীদেহে যখন তক ব্যতীত আর কোন অঙ্গ 

ছিল না, তখন বহিজগতের যেখান হতে যে কোন উদ্দীপন! আসিত না কেন, 
সমস্তই আপির। শুধু এই ত্বকের উপর আঘাত করিত। বাতাসের তরঙ্গ, 

ইথারের কম্পন, ফুলের অণুপরমাণু--কাহারও জন্য কোন স্বতন্ত্র উত্তিয় ছিল 

না; সকলেই আসিয়া ত্রকের উপর ক্রিয়া করিত। সেইজন্য তখন ত্বক- 

সংবেদন ব্যতীত অন্ত কোন সংবেদন পাইতাম না। কিন্তু সময়ের স্রোতে 

আমাদের এই ত্বকের ক্রমবিবত্ন হইতে লাগিল। ত্বকের যে অংশ বায়ু- 

তরঙ্গের দ্বারা অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইয়াছিল, বাযুতরঙ্গ তখন হইতে 
সর্দা সেখানেই আঘাত করিতে লাগিল; ইহাতে দধীরে দীরে সেই অংশটি, 

বায়ুতরক্ষের পক্ষে অনুকূল অঙ্গে পরিণত হইতে লাগিল । ইহার পর হইতে 

বাযৃতরঙ্দ আনিয়া শরীরের অন্ত কোথাও আক্রমণ করে না; যে অংশটি 

ইহার আক্রমণের পক্ষে সহজ এবং অনুকুল হইয়া পড়িয়াছে, শুধু সেই 

অংশেই ইহা পুনঃ .পুনঃ আক্রমণ করিতে থাকে । এইভাবে ইহা বায়ুতরঙ্গ 
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দ্বারা ক্রমশঃ সম্পূর্ণভাবে অশিকৃত হইয়া পড়িল, এবং পরিণামে ইহারই নিজস্ব 

ইক্দ্িয়ে পরিণত হইয়া] গেল 1 এইভাবে অন্যান্য ইন্জিয়ের উৎপত্তি ব্যাখ্য। করা 

যাইতে পারে । এই মতবাদে বাহিরের উদ্দীপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, 

অন্তরের উদ্ভেজনার উপরে নহে । ] 

এতক্ষণ আমরা বিবতণনের দুইটি স্তর আলোচন। করিলাম, বথা_-জীবন 

সংগ্রষম এবং দৈহিক পরিবর্তন । এখন আমরা ইহার তৃতীয় স্যত্রের কথ! 

আলোচনা করিব 'ষথা-বংশান্ুগতি (7061601 )। 

বংশানুগতি (76150805 ) 
আমর দেখিলাম যে জীবন সংগ্রানে লিপ্ত থাকাতে জীব-জস্তর দেহে নানারূপ 

পরিবর্তন সংঘটিত হয় । তবে যাঁহার শরীরে এইবপ পরিবত'ন সংঘটিত হয়, তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই কিন্ক সব কিছু নিশ্চিহ্ন হইস্সা মুছিরা যায় না, উহা তাহার উত্তর 

পুরুষের মধ্যেও সংক্রমিত হইয়া থাকে । তাই পিতামাতা বা বংশের কোন 

পূর্বপুরুষ বহু পরিএমে যাহা অর্জন করে; তাহা তাহাদের সম্থান বিন। পরিশ্রমে 

লাভ করিন। থাকে; কারণ উত্তর[ধিক|র স্থত্রে উহ! তাহাদের মধ্যে সংক্রমিত না 

হইয়া পারে ন।। এইভাবে বংশ-পরম্পর। বা বংশানক্রমে যাহার গতি--তাহাকে 

বংশান্ুগতি বলে। তাই দেখি পৃ্পুরুষের শরীর বলিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ হইলে তাহাদের 
সম্তান-সন্ভতির শরীরও বলিদ ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাঁকে ; আবার পূর্বপুরুষের অঙ্জ- 

প্রত্যঙ্গে কোন ক্রটিবিচ্যুতি থাকিলে, তাহাদের দেহেও উহ অন্তক্রমিত হয় । 

উপরোন্ক দৈহিক পরিবততন সম্থঙ্থেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য ৷ পূর্বপুরুষের 
ধহিক পরিবতর্ন প্রথমে তাহার সন্তানের মধ্যে অন্ুক্রমিত হয় পরে 

সন্তানের নক্ট হইতে উহা আরও অপঃস্তন পুরুষের মধো সংক্রমিত হয়। 

এইভাবে বংশান্ুকূমে চলিতে চলিতে পরিবর্তন এতই গুরুতর রূপ পরিগ্রহ 

করে যে তর্থন আর সেই পরিবতিত জীবকে পূর্ব পুরুষের সমজাতীয় জীব 
বলিয়! মনে হয় ন!, তাই ইহাকে তখন এক ভিন্ন প্রজাতি (9790159 ) 

বলিয়া! অভিহিত করা হয়| এইভাবে প্রজাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

এখন এই প্রপক্গের উপসংহার করা যাউক। বিবর্তনবাদিগণ বলেন যে 

প্রজাতি উৎপন্তির মূলে আছে এ্জীবন-সংগ্রাম। সর্বদাই সংগ্রামে লিপ্ত 

থাকিতে হয় বলিয়া জীবজস্তর দেহে নানাবিধ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই 
সকপ পরিবর্তন শুধু তাহাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, তাহাদের সন্তান 

সন্ততির মপোও সংক্রমিত হইয়া! পড়ে । তবে এই পরিবততনগ্ুলি' সব সময়েই 

যে সংগ্রামের পক্ষে অনুকুল হয়, তাহা নহে। যখন অগ্গকুল হয় না তখন 
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তাহাদের পরাভব অব্্থন্তাবী , ফলে তাহাদের অস্ভিত্ই লুপ্ত হইয়। যাইতে 
পারে। কিন্তু পরিবর্তনগুলি যদি উহাদের পক্ষে অনুকুল হয়, তাহ। হইলে 

উহারা অনায়াসে প্রতিদ্বন্দীকে পরাভূত করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে 

পারে। এইভাবে যাহারা জয়ী হয়, তাহারাই জীবন ধারণের পক্ষে যেগ)- 

তম বলিয়া বিবেচিত হয়; ইতরাজীতে ইহাকে বলে 5৮1৮৪] ০06 0] 

50659৮7 অর্থাৎ যাহারা বাচিবার যোগ্য তাভারাই শুধু বাচিবে, অন্য 

মকলে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাবে । ইহাই প্রকৃতির বিধান (ব৭৫5- 

[5] 5615০6190 ) | সংগ্রামের মাধ্যমে পরীক্ষী করিয়া দেখ। হইতেছে যে 

কে বাঁচিবার যোগ্য আর কে নহে। সংগ্রামে যে জন্গলভ করে তাহাকেই 

যোগ্য বলিয়া নিবাচন কর। হয় এবং তাহাকেই বাচিবার অধিকার দেওয়। 

হয়; আর থে পরাজিত হয় তাহাকে ঘোগ্য বলিরা গণ্য কর। হয় না) 

অতএব তাহার বাচিবার অধিকারও থাকে না। এক কথায় যাভ|র জয় 

তাঁহার জীবন, যাহার পরাজয় তাহার মরণ । 

সমালোচনা । 

প্রজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরে বে বিবতনবাদ ব্যাখ্যা করা৷ হইল 

তাহাকে ইংরাজীতে 2১৫5০০৪০1০৪] ৬০16০ বলে। একত্রে কোথাও 

কোন এশ্বরিক উদ্দেশ্য নিহিত নাই; সবই যন্ত্রবং নংঘটিত ভইয়া চলিয়াছে | 

অতএব, প্রজাতির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার জন্য ঈশ্বরের অস্তিজ কল্পন! 

করিবার প্রয়োজন হয় না। আমরা উপরে যে সব স্ুত্রের কথা উল্লেখ 
করিয়াছি--উহাদের সাহায্যেই ইহ! সম্যকৃরূপে ব্যাখণ কর! যাইতে পারে। 

ইহা! যান্ত্রিক ক্রিয়া, উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত নহে | তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমর। যখন 

এই যাল্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি নাই, তখন এক্ষেত্রেও যে হা গ্রহণ 

করিতে পারিব না-_তাহা অনায়াসেই বুঝ। ধার । কেন গ্রহণ করিতে পারি না 

তাহাই নিষ্ে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । 

রা -লামার্ক €(18100516] ) 

(১) লামার্ক ও ডারউইন উভয়েই বলেন যে প্রাণীদেহে যে সব পরিবর্তন 

সংঘটিত হয়, উহাই পরে সন্তান-সম্ভতির মধ্যে পু্জীভূত হইয়া প্রজাতির 

সৃষ্টি করে। তবে লামার্ক বলেন যে, পরিব্তনের উদ্ভব হয় পরিবেশের 

প্রভাবে, আর ডারউইন বলেন যে পরিবর্তনের উদ্ভব হুয় দেহের আভ্যন্তরীণ 
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ক্রিয়ার ফলে। প্রথমে লামার্কের কথা লওয়। যাউক। বহিঃস্থ পরিবেশের 
প্রভাবে প্রাণীদেহে যে বহুবিধ পরিবতন সংঘটিত হইতে পারে, তাহা সকলেই 

স্বীকার করেন কিন্তু এইভাবে যে প্রকারণের উদ্ভব হয় তাহা সন্তান-সম্ভতির 
মধ্যে সংক্রমিত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে ৬/61323917 প্রমুখ 

বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষা করিঘ্ধা যাহা নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ 

প্রধিধানযোগ্য ৷ তাহারা বলেন, পরিবেশের প্রভাবে যদি কাহারো দেহে 

কোন প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তবে উহা! শুধু তাহারই মধ্যে আবদ্ধ 

থাকে, তাহার সন্তান-সন্ততির মধো সংক্রমিত হইতে পারে না। আমরা 

জির[ফের যে উদাহরণ দির়|ছি,. সেই উদ্াহরণটি লওয়া যাউক। . লামা 

বলেন যে উচু ডালের দিকে ঘন ঘন গ্রীবা বাড়াইতে হইয়াছে বলির 

জির[ফের গ্রীবা আজ দীর্ঘ হইয়! গিয়াছে । বারে বারে চেষ্টা করিলে এবং 

বিশেষভাবে অভ্যাস করিলে জীবজন্তুর এ্রীবা যে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইতে পারে 

তাহা আমরা স্বীকার কবি; কিন্তু উহার ফলে তাহার সন্তানের গ্রীবাও 

বে দীর্ঘ হইয়া বাইবে সেরকম কোন সম্ভাবনা নাই। যাহারা সার্ক দেখায় 

তাহাদিগকে অনেক সময়ে নিজেদের অর্গ-প্রত্যঙ্গে নানারূপ প্রকারণ সৃষ্টি 

করিতে হয়, ফিস্তু তাই বলিয়া তাহাদের সন্ত।ন-সম্ততিও কি সেইবপ দৈহিক 

প্রকারণ লইয়! জন্মগ্রহণ করে? মোটেই না; বরং দেখি, অন্যান্য সন্তানের 

হ্যায় তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবিকল সাধারণ রকমের হইয়! থাকে । উহার 

মধ্যে পৃধপুরুষের টৈহিক প্রকারণের কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। তাহা হইলে 

দেখা যাইতেছে যে এক্ষেত্রে পিতামাতা নিজের চেষ্টায় ঘাহা অর্জন করে 

সন্তান-সন্ততি উত্তরাধিকার সুজে তাহা লাভ করিতে পারে না; পিতা 

মাতার দৈহিক প্রকারণ লাভ করিতে হইলে তাহাকেও পিতামাতার ন্যায় 

চেনা করিতে হয়। ইহাতে স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে নিজ চেষ্টায় ব৷ 

পরিবেশের প্রভাবে আমাদের দেহে ষে প্রকারণ উৎপন্ন হয়, উহা! বংশান্থুক্রমে 

সংক্রমিত হয় না) এবং বংশানুত্রমে সংক্রমিত হঘ ন। বলিয়া উহ! কাহারে 

মধ্যে পুজীভূত হইরা পপ্রজাতিও স্থছ্ট করিতে পারে না। অতএব লামার্ক 
যেভাবে প্রজাতির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিমাছেন, তাহা গ্রহণ করা যায় ন!। 

ডারউইন (1081৮) ) 

(২) লামার্কের পরে এখন ডারউইনের মতবাদ বিবেচনা করা যাউক। 
তিনি বলেন প্রাণীদেহে মধ্যে মধ্যে ত্বতংস্ফত'ভাবে নানাবিধ প্রকারণের উদ্ভব 
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হইফা থাকে । ইহাকে তিনি 96০০0806039 ড৪12005 বলেন ; পরিবেশের 

প্রভাবে ব! কাহারো চেষ্টার ফলে ইহা উৎপন্ন হয় না; দেহাভ্যন্তরে সময়ে সময়ে 

যে আলোড়নের স্থষ্টি হয় উহারই ফলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদগত হুইয়া থাকে । 

এইভাবে দেহে যে পরিবততন সংঘটিত হয়, তাহা বংশান্ুক্রমে সংক্রামিত হয় এবং 

পরে পুঞ্ধীতৃত হইয়। এক নৃতন প্রজাতির স্ষট্টি করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও 
ইহা স্বীকার করেন। তীহার[ও বলেন, পরিবেশের প্রভাবে বা চেষ্টার ফলে যে 

দৈহিক প্রকরণ উৎপন্ন হয়, উভা অজিত প্রকারণ, উহা সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত 

হইতে পারে না। কিন্তু আভ্যন্তরীণ আলোড়নের ফলে দেহে ঘে প্রকারণ উৎপন্ন 

হয়, উহা স্বতংক্ফৃ্ প্রকারণ। ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় উহা অজিত হয় না, উহা 
প্রাকৃতিক নিয়মে উপগত হয়; সেজইন্য প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা! সন্তানের মন্যে 

সংক্রমিত হইয়া থাকে । বহু পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ডারউইনের এই মত 

সত্য বলিয়৷ স্বীকার করিয়াছেন | 

আমরাও ইহী! স্বীকার করি। কিন্তু এখানে আমাদের এক প্রশ্ন আছে-- 

দেহের অভ্যন্তরে যে প্রকারণের উদ্ভব হয়, তাহা কেন হয় 2 1010 বলেন 

ইহা! তো কেহ চেষ্টা করিয়া স্থষ্ট করে না, ইহা স্বতঃই আমাদের দেহের মধ্যে 

উৎপন্ন হয়। সবই স্বাকার করি: কিন্তু যাহ] ব্বতঃই আমাদের দেহাভ্যন্তরে উৎপন্ন 

হর, তাহার কি কোন কারণ নাই? স্বতঃসঞ্জাত হইলেই কি উহা অকারণ 

হইবে? বুষ্টির পরে মাঠের মধ্যে ঘে ভৃণ উত্পন্ন হয়, উহার জন্য কেহই চেষ্টা 
করে না; উহাও স্বতঃই উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাই বলিয়। উহা কি বিনা কারণে 

উৎপন্ন হয়? আমাদের মতাগ্স।রে পৃথিবীর কে|ন ঘটনাই অকারণ ঘটিতে পারে 
না) প্রত্যেক ঘটন।রই যথাযথ কারণ আছে । অতএব যে পরিস্থিতিতে 

দেহাভ্যন্তরে পরিবতনের উদ্ভব হইতেছে, তাহাও অকারণ সংঘটিত হইতে পারে 

না; উহার মধ্যেও নিশ্চই কোন গুঢ় কারণ নিহিত আছে। কিন্তু [9215/10) 

উহার কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই ) তাই তিনি ইহাকে 00090০৪ 

৬৪38001 বলিয়া বর্ণনা করিয়ছেন । 008০৪ ড21190০0 অর্থাৎ আকম্িক 

পরিবর্তন। তিনি বলেন এইসব পরিবর্তনের কোন নিদিষ্ট কারণ নাই, হঠাৎ 
আঁকিম্মিকভাবে শরীরের মধ্যে ই্ছা সংঘটিত হয়। কি আমাদের মতে এইরূপ 
ব্যাখ্যাকে মোটেই ব্যাখ্যা বলা যার না; ইহ ব্যাখ্যার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র ; কারণ 

বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আকম্মিকতার স্থান নাই। যাহ? আকস্মিক বলিয়। 

প্রতীয়মান হয় তাহ। বাস্তবিক আকস্মিক নহে, উহারও যথাযথ কারণ আছে। 

কিন্তু এ কারণটি নির্ধারণ করিতে না৷ পারিলেই আমর! উহাকে আকস্মিক ব্যাপার 
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বলিয়া এড়াইয়।, চলি । ডারউইনও ঠিক তাহাই করিতেছেন দেসাভ্যস্তারে 

কেন পরিবর্তন ঘটে, উহার কোন কারণ উদঘাটন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া: 
তিনি উহাকে আকস্মিক বঙ্গিয়া অভিহিত করিতেছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, 

ছুনিয়ার কোন ঘটনাই যেমন আকম্মিক নহে, ইহাও তেমন আকম্মিক নহে; 
ইহারও নিদিষ্ট কারণ আছে । 

(121) 06150198102] 70৮০1101102 

1)2/10) উহা নির্দেশ করিতে পারিতেছেন ন1; কাবণ তিনি যে মতবাদে 

বিশ্বাস করেন, সেই মতাঙ্গসারে উহা! নির্দেশ করা সহজ নহে, বোধ হয় সম্ভবই 

নহে। তাহার মতবাদকে 2416501980108] 7:/0106107, বলে । এই মৃতাচসারে 

পৃথিবীতে কোন এক সম্পূর্ণ নৃতন জিনিষের উদ্ভব হইতে পারে না; যাহ" অতীতে 

বিদ্যমান ছিল তাহাই কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে আবিভূ্ত হয়; একেবারে সম্পূর্ণ নুতন 

জিনিষের উদ্ভব হয় না। সমুদ্র জল রৌডে শুকাইলে লবণ হয়; এক্ষেত্রে জলই 

পরিধতিত হইয়া লবণ হইতেছে বটে, কিন্ত লবণের আবির্ডাব একেবারে অভিনব 
আবিভাব নহে। প্রথম হইতেই উহা! জলের মধ্যে বিছাঘান ছিল; এখন জমাট 

হুইয়| একটু বিভিন্নরূপে আবিভূত হইয়াছে মাত্র । তাই ইহাকে “চ২৬০৪০৮৬৪ 

ঢ৬০1০0, নামেও অভিহিত করা হ্য়। এক্ষেত্রে যাহা পূর্বে ছিল তাহারই 

পুনরাবৃত্তি হয়; নৃতনের আবিরডাব হয় না। কিন্ত এমন অনেক পরিবগ্তন আছে 

যাহা মোটেই সামান্য পরি বর্তন নহে; গুরুতর পরিবর্তন--যাহার ফলে সত্যই এক 

অভ্ভতপূর্ব জিনিষের উদ্ভব হইতে পারে | [9710 যে দৈহিক পরিবর্তনের কথা 
বলিয়াছেন উহাও সেইরূপ এক গুরুতর পরিবর্তন ; উহার মধ্যে শুধু পুরাতনের 

পুনবাবুতি নাই ; উহার মধ্যে এক নৃতনের সুচবা আছে--উহা হইতে এক নৃতন 

প্রজাতির উন্মেষ হইতেছে । উহাকে আমরা “যেমন তেমন্” ব্যাপার বলিতে 

পারি না.$ উহা! সত্যই এক অভিনব ব্যাপার । 24601590108] [:০106107-এর 
দ্বারা ইহা ব্যাখ্যা করা যায় না । মনে রাখিতে হইবে, যে ক্ষেত্রে পুরাতন হইতে 

পুরাতদের উদ্ভব হয়, সেক্েত্রেই শুধু যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব; সে ক্ষেত্রে আমর! 

অতীতের উপর নির্ভর করিতে পারি; অতীতের মধ্যে উহার কারণ অস্পসন্ধান- 

পৃধক যান্ত্রিক নিয়মানুসারে উহা! ব্যাধ্যা করিতে পারি । কিন্তু ঘে ক্ষেত্রে পুরাতন 
হইতে হৃতনের হুত্রপাত হয়, সে ক্ষেত্রে যাস্ত্িক ব্যাখ্যা সম্ভব নহে । লে ক্ষেঞ্জে তো৷ 
আমর! অতীতের উপর নির্ভর করিতে পারি না; অতীতের মধ্যে ইহার কোন 
সুচনাই পাওয়া যায না। তখন "51501951081 ঢ010000 স্বীকার কর। ছাড়! 

আর''কোন উপাস্য নাই। 06160105102] 5০1861990,িন। উদ্ো্ঠমূমক 
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বিবর্তন) এই ম্তাঙ্কুসারে প্রত্যেক বিবর্তনের মধ্যেই এক এশ্বরিক উদ্দেস্ত নিহিত 
আছে, এবং এ উদ্দেশ্য সাধন করাই বিবর্তনের লক্ষ্য । এইরূপ বিবর্তনের ফলে 

পশ্তদেহ কখন কখন এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌছে যখন উহা! হইতে কোন 

পূর্ব জিনিষের পুনরাবৃত্তি না হইয়া এক অভিনব প্রকারণের উৎপত্তি হইয়া থাকে. 
কিন্ত কেন এমন হয়? কেন এমন পরিস্থিতির স্থষ্টি হয় যে পরিস্থিতিতে এইফ্ধপ 
দৈহিক প্রকারণের আবির্ভাব না হইয়। পারে না? ইহার কারণ কি? আমাদের 

মতাহুসারে ঈশ্বরের অন্তনিহিত উদ্দেশ্ঠই উহার কারণ। এই উদ্দেশ্য সিছ্ছি 

করিবার জন্যই তিনি বিবর্তনের মাধ্যমে পশুদেহকে এমন পায়ে আনিতেছেন 

যখন এক অভিনব পরিবঙনের উদ্ভব না হইয়া পারে না; পরে উহাই সম্ভান 

সম্ততিতে পু্ধীভূত হইয়া নৃতন প্রজাতির স্থষ্ট করে। এইভাবে যে বিবর্তনের 
মাধ্যমে নৃতনের উন্মেষ হইয়া৷ থাকে তাহাকে উন্মেষধর্মী বিবর্তন (চ:50619)6 

75৮০1007) নামেও অভিহিত কর! হয় । 

লেপ জঞ্র্যা্জ 

প্রাণীর উৎপত্তি ( পরিশিষ্ট ) 

০১ অধ্যায়ে আমরা দেখিলাম যে 7)১1০০1১9101০8] বিবঙনবাদের দ্বার! প্রাণীর 

উৎপত্তি ব্যাখ্যা! কর] যায় না । কিন্তু প্রাণী প্রসঙ্গে প্রাণীর উৎ্পত্তিই তো একমাত্র 

বিষয় নহে; আরও অনেক বিষয় আছে, যেমন উহার দৈহিক গঠন, অপর প্রাণীর 

সহিত উহার সঙ্গতি স্থাপন, ইত্যাদি । আমরী এখন এই সকল বিষয় আলোচন! 
করিয়া দেখাইব যে ইহাদের কোনটিই 2১1০০১৪1০৪1 বিবর্তনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা 

যায় ন1; প্রত্যেক জিনিষের জন্যই ০15০10৪81০8] বিবর্তনের উপর নির করিতে 

হয়। প্রথমে দৈহিক গঠনের কথা লওয়া যাউক | যে কোন মানুষের দিকে লক্ষ্য 

কর, দেখিবে উহার কত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে; হাত আছে, প। আছে, চোখ, 
কান, নাক প্রভৃতি ইন্জিয় আছে; আর ভিতরে আছে নার্ভ, পেশী, মস্তিষ্ক, 

পাকস্থলী প্রভৃতি ঘে কত কি-_তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু নার্ের সংখ্যাই ষে কত 
লক্ষ তাহা সঠিক বল! যায় না। কিন্তু আশ্চর্য! এত যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, 
এবং এত যে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-_-তবুণ্ড ইহাদের মধ্যে তো কোনগ্রকার 
অসঙ্গতি দেখা ঘায় না; বরং দেখি ইহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত সামগ্রন্য ব্্িমান। 

এ | 



টি প্রাণ-তত্ব 

১45৭5201581 বিবর্তনবাদিগণ বলেন থে ইহাতে কিছুই আশ্চর্ধ হইবার নাই?” 
: প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যপ্গ যেমন আকম্মিকভাবে উদ্ভুত হইয়াছে, উহাদের পারস্পরিক 

সঙ্গতিও তেমন আকস্মিকভাবেই সংঘটিত হইয়াছে । কিন্তু ইহ! কি বিশ্বাস করা 
করা যায়? আমরা মানিয়া লইলাম যে অঙ্গ-প্রত্যঙগুলি আকস্মিকভাবেই উদ্ভূত 

হইয়াছে, কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী রচিত হর নাই। কিন্তু পূর্ব হইতে কোন 
পরিকল্পন। না থাকিলে প্রাণীদেহে এতগুলি বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র অংশ কি পরস্পরের 

সহিত সামগ্রন্ত রক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারে ? ইহাকি সম্ভব ? সেইজন্য 

161০01981০9] মতবাদে বল! হয় যে কোন অর্গ-প্রত্যক্সই আকস্মিকভাবে রচিত 

হয় নাই, ইহাদের স্ষ্টির পশ্চাতে. এক মননশীল কর্তার নিয়ন্্ণ আছে, এবং 

তাহারই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়েজিত আছে বলিয়! ইহাদের কাধকলাপের মধ্যে 

কোনরূপ অসঙ্গতির উত্তব হইতে পারে ন]। এইভাবে সকলেই একই উদ্দেশ্ঠস্ত্রে 
গ্রখিত থাকাতে ইহাদের পরম্পরের মধ্যে এক অদ্ভুত সামঞ্তস্ত দেখ! যায়। 

প্রাণীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই যে শুধু এই প্রকার সামঞ্তম্ত দেখ| যায়, 
তাহ। নহে; প্রাণীদের পরস্পরের জীবনেও এক অদ্ভুত সঙ্গতি দেখ। যায়? মনে হয় 

প্রত্যেকেই যেন পরের তরে । মায়ের বুকে স্তন আছে ? 245০১801091 মতবাদি- 

গণ বলেন যে আকম্মিক ভাবেই তাহার দেহে স্তনোদগম হইয়াছে । তাহা ন। হয় 

হইল; কিন্তু ইহার সহিত শিশুব জীবনের সঙ্গতি সাধিত হইল কেমন করিয়া ? 

তহার1 পৃথক, তাহাদের প্রতোকরই পুথক সত্তা আছে; অথচ পৃথক হইয়াও 

তাহারা এক। অতএব মায়ের স্তনোদগম একেবারে আকস্মিক ব্যাপার হইতে 

প|রে না) ইহার মধ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, এবং সেই উদ্দেশ্য মায়ের 

জন্য নহে, শিশুর জন্য । তাহা হলে স্বীকার করিতে হয় যে এমন একজন 

মননশীল কর্তী আছেন যিনি এই ছুই বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সামগ্তস্ত স্থাপন 

করিয়াছেন; নতুবা! তাহাদের মধ্যে শুধু স্বাতন্র্যই থাকিত, সামগ্রন্ত থাকিত না। 

আর এক কথা, শুধু প্রাণীদের মধ্যেই সামগ্ুস্য নাই; তাহারা যেখানে বাঁস করে, 

মেই বসতির সঙ্গেও তাহাদের অদ্ভূত সামগ্তন্ত বিদ্মান। পাখী আকাশে উড়ে; 

তাই দেখি তাহার অস্থিগুলি হাক্কা, কারণ বেশী ভারী হইলে সে উড়িতে পারিত 

না। আবার দেখি, পাখীর পাখা আছে, মাছেরও পাখ। আছে; কিন্তু পাখীর 
পাখা ও মাছের পাখ! বিভিন্ন কেন? কারণ পাখীকে আকাশে উড়িতে হয়, আর . 

মাছকে জলে ভাসিতে হয়। : ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কোন এক নির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহাদের পাখাগুলি বিভিন্নভাবে'গঠিতচ্হুই্নাছে। 
তাই আমরা বলি ঘে ইহা, একেবারে আকম্মিক ব্যাপার হইতে পারে না; 



প্রাণীর উৎপত্তি ১৩১ 

আকস্মিক হইলে প্রত্যেক প্রাণীরই বসতির সহিত তাহার অক্গ-প্রত্যজের 
এতাদৃশ সঙ্গতি থাকিতে পারিত না । 

উদ্দেশ্য-কারণ ( 1551 ০88৪৩ ) 

তাহা হইলে দেখা গেল যে 15015808081 বিবর্তনের দ্বারা 'আমরা 

প্রাণী জীবনের অনেক কথাই ব্যাখ্যা করিতে পারি না; ইহাদের উৎপত্তি 
যেমন ব্যাখ্যা করিতে পারি না, ইহাদের পারস্পরিক সঙ্গতিও তেমন সৃষ্ট, 

ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি না। এই অসমর্থতা ব্যতীত 76০13971081 

ব্যাখ্যার আর একটি প্রধান ত্রুটি, ইহার অসম্পূর্ণতা। মুখাতঃ অতীত ও 
বতর্মানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা সব কিছু ব্যাখ্য। করিবার চেষ্টা করে, কিন্ত 

ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখে না। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। ধর 
একজন কারিগর বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একটি ঘডি নির্সাণ করিলেন। এখন এই 

ঘড়ির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যাউক | 7১16০1)011081 মৃতধার্দিগণ বলেন যে ইহার 

জন্য কারিগরকে নানাবিধ আয়োজন করিতে হইয়াছে; নানাবিধ মালমশলা 
যোগাড় করিয়া নানাভাবে উহাদিগকে সংঘুক্ত করিয়া, তাহাকে এই ঘড়িটি 
বানাইতে হইয়াছে । বল! বাহুল্য, এসমস্তই অতীত ও বর্তমানের ব্যাপার ; 

অতীতে তিনি মালমখল! ধোগাড় করিয়াছেন এবং বতর্মানে তিনি উহাদের 

উপর নানাভাবে ক্রিয়া করিতেছেন কিন্তু শুধু অতীত ও বতর্মানের 

কাধাবলী দেখিয়াই কি ঘড়ি নির্মাণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? মোটেই 

না) তিনি কি নির্সাণ করিতে চান, তাহার রচনার উদ্দেশ্য কি, তাহাঁও 

তাহাকে মানস পটে উপস্থাপিত রাখিতে হইরাছে। বস্ততঃ সেই দিকে লক্ষ্য 

রাখিয়াই তিনি তাহার কার্যাবলী পরিচালন! করিতেছেন; নতুবা ঘড়ি নির্মাণ 

না করিয়া তিনি তো চশমা নির্মাণ করিতে পারিতেন'। তিনি তাহা পারিতেন 

বটে, কিন্তু তাহা হইলে তাহাকে ঘড়ির দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ না রাখিয়া চশমার 

দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিতে হইত | ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে ঘে ভবিষ্যতে 

আমর! কি চাই, আাদের কার্ধকলাপের উদ্দেশ কি--£ন বিষয়ে সজাগ রহিয়াই 

আমাদিগকে কাজ করিতে হয়। কারিগরের সম্মুথে এই উদ্দেস্টটি না থাকিলে, 

শুধু মালম্শলায় ঘড়ি নিমিত হইত না। তাই আমর! বলিয়াছি ঘে কেবল 
অতীত ও বত মান ক্রিয়! প্রক্রিয়া নির্ণয় করিতে পারিলেই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না; 
ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করিতে হইলে তাহার উদ্দেশ্যের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়; কিন্ত 
উদ্দেশ্ত ভে সর্বদাই সম্মুখে থাকে, পিছনে থাকে না; যতদিন উহা! সাধিত না হয় 
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ততদিন উহ্থা দূরে, ভবিম্বতের গর্ভেই নিহিত থাকে | উহা দূর হইতে আমাদিগকে 
হাতছানি দিয়া ডাকে; আমরা তখন উহার পশ্চাতে ছুটিতে থাকি। 

পূর্বেই বলিয়াছি 25০19901081 বিবর্তনে উদ্দেশ্তের কোন স্থান নাই। এই 

মত্াক্রসারে সবই যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে, উদ্দেশ্ত-প্রণোদ্ত ভাবে নহে। 

উদ্দেস্তের কার্ধকারিত৷ স্বীকার করে না বলিয়া শুধু অতীত ও ব্ত্মান ক্রিয়া 

কলাপের দ্বারাই ই1 বিশববিবর্তন ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। তাই এই 

ব্যাখ্যাকে আমরা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্য। বলি, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাই "[616091091031 

মতবাদে । সেক্ষেত্রে আমরা শুধু অতীত ও বর্তমান কার্ষকলাপ লক্ষ্য করি 

ন1; যে উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য এই বিশ্বজগৎ নিরন্তর বিবতিত হইয়া চলিয়াছে, সেই 

উদ্দেশ্যের দিকেও লক্ষ্য করি । সেই উদ্দেশ্য এখনও সাধিত হয় নাই বটে, কিন্তু 

উহার প্রভাব তো! অস্বীকার কর! যায় না; বরং উহার দ্বারাই বিবতনের গতি 

নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । অতএব উহার কথা বাদ দিলে আমাদের ব্যাখ্য। কিছুতেই 

সম্পূর্ণ হইতে পারে না, অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে /১291০1]5 যাহা বলেন 

তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে | তিনি বলেন, যে কোন কার্ষের ( চ:95০$ )। 

কথাই লওয়া যাউক না কেন; শুধু এক রকমের কারণের দ্বার! উ্| ব্যাখ্য। করা! 

যায় না, বিভিন্ন রকমের কারণ উল্লেখ করিতে হয় । যেমন ধর, কুস্তকার একটি ঘট 

নির্মাণ করিতেছে; এক্ষেত্রে মাটি তাহার পক্ষে অপরিহাধ্যরূপে প্রয়োজন; মাটি 

না হইলে সে কি দিয়া ঘট নির্মাণ করিবে? অতএব মাটি ঘটের “কারণ” । কিন্তু 

মাটিই উহার একমাত্র কারণ নহে; তাহা হইলে মাটি তো নিজে নিজেই 
ঘট নির্মাণ করিতে পারিত ; কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে । অতএব ঘট নির্মাণের 

জন্য যেমন মাটির দরকার, তেমন আবার কুস্তকারেরও দরকার | এক্ষেত্রে যাটি 

1/9/5719] ০2:18; মাটি হইতে ঘটের উপাদান আসিতেছে; আর কুস্তকার 

ঢ680160 ০896) সে মাটিকে যথাযথ ভাবে প্রয়োজনা করিতেছে । তবে শুধু 
এই ছুই রকমের “কারণ” হইলেই হয় না; আর এক প্রকার কারণের প্রয়োজন; 

উহার নাম 7228] ০৪456 ? কুস্তকারের মনের মধ্যে ঘটের যে পরিকল্পন। বিরাজ 

করিতেছে--উহাকেই আমরা 109] 09086 বলিতেছি ।* এই পরিকল্পন! 

* এখানে 2758] 088৪৪ বলিতে আমর! 8878905 বনিত 602209] (8058 এবং 209]. 

(৪৪৪৪--ঢুইই একদঙ্গে বুঝাইতেছি। চ০709] :08$8৩ যেমন ঘট কিরাপ আকার পরিগ্রহ 

করিবে, ছোট হইবে কি বড় হইযে, হুন্দর হইবে কি সাধারণ হইবে, তৎসন্বন্ধীয় পরিকল্পনা 1 

81 08৪৬ যেমন ঘট কি উদ্দেন্তে রচিত হইবে, বিক্রয়ের জন্থা কি উপহারের জন্ত কি প্রদর্শনীর: 

জন্য ইত্যাদি সন্বন্ধীয়ু পরিকল্পনা । নঙ্ক! বালা, £98059] (08089 এবং চ108] (৩80৪৩--দুইনই, 
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অন্গুসারেই সে কাজ করিতেছে । ঘট কিরূপ হইবে, ছোট হইবে কি বড় হইবে, 

সুন্দর হইবে কি সাধারণ হইবে, বিক্রয় কর! হইবে কি উপহার দেওয়। হইবে-- 
লবই সে মনের মধ্যে কল্পনা করিয়! রাখিয়াছে এবং তদনথসারে সে মাটির উপর 

ক্রিয়। করিতেছে । অতএব ঢ1091 0996 না থাকিলেও ঘট হইতে পারিত না। 

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে 24866115] 08156" এবং [7£670160 

০8485 আছে কার্ষের পশ্চাতে, আর [109] 08455 আছে কার্ষের সম্মুখে । 

কার্ধ অর্থাৎ 7:6০ যেমন ঘট ; ঘট-নির্যাণের পশ্চাতে আছে কৃত্তকার, আর 

সম্মুথে আছে কুম্তকারের ইচ্ছারুত কল্পনা । কুস্তকার পিছন হইতে মাটির উপর 

ক্রিয়া করিতেছে, আর কল্পনা সম্মুখ হইতে আৰুষ্ট করিয়া উহাকে এক বিশিষ্ট 

রূপদান করিতেছে । ইহাদের সমন্বয় না হইলে ঘট নিগ্নিত হইত না, অন্য কিছু 

নিমিত হইত। 

চ006125106 5 01886102 

এখন বুঝা যাইবে আমরা কেন 2/6০1১9108] মতবাদকে অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা 

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি । এই মতাহুদারে অন্গপরমাণু হইতেই বিশ্বজগৎ বিবতিত 
হইয়াছে। আদিতে যে সব জড় পরমাণু ছিল তাহারাই আজ বিবতিত হইয়! জীব- 
জন্ধতে পরিণত হইয়াছে । এক্ষেত্রে শুধু 218650791 08856 অর্থাৎ উপাদান- 

কারণের দিকেই লক্ষ্য করা হইতেছে, কিন্তু 5109] 09086 বা উদ্দেশ্যের দিকে 

লক্ষ্য করা হইতেছে না। শুধু উপাদান থাকিলেই ঘড়ি নির্নাণ হয় না; একজন 

নির্মাণকতাও চাই যিনি তীহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঘড়ি নির্মাণ করিতে পারেন) 
সেইরূপ শুধু অন্ুপরমাণু থাকিলেই বিশ্বজগৎ বিবতিত হয় না) একজন স্গ্টিকতাও 

চাই ; তিনিই তাহার উদ্দেশ্ট অশ্গযায়ী এই বিশ্ব বিবঙন পরিচালনা করিয়। থাকেন। 

কখন ঘড়ি হইবে আর কখন চশমা হইবে--উহা যেমন নির্জাণ-কতার উদ্দেশ্যের 

দ্বারাই নির্ধারিত হয়, সেইরূপ কখন্ কোন প্রাণীর, আবির্ভাব হইবে, তাহাও 

এশ্বরিক উদ্দেশ্যের দ্বারাই নির্ধারিত হইয়া থাকে । তাই আমাদের মতানুসাবে 

রশ্বরিক উদ্দেশ্তের কথা উল্লেখ না করিলে আমাদের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ রহিয়। যায়। 
তবে এখানে একটি বিষয়ে সাবধান করিয়া! দেওয়া দরক।র। ঘড়ির মধ্যে 

উদ্দেশ্য নিহিত আছে, আবার বিশ্ব-বিবর্তনের মধ্যেও উদ্দেশ্য নিহিত আছে; কিন্ত 

ঘড়ির মধ্যে ষে উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা বহিরঙ্গীন (25621 ) উদ্দেস্ট । 
আর বিশ-বিবগ্তনের মধ্যে যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা আভ্যন্তরীন (0006:021) 

মানসিক ব্যাপাব, ঢুই-ই ভবিষ্তৎমুখীন ; সেইজন্য পৃথকভাবে উল্লেধ ন। করিয়া আঁমর। এখানে 

দুইটিকেই একই নামে মির্দেশ করিতেছি । 
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উদ্দেন্ট । ঘড়ি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে না, ইহা কারিগরের উদ্দেস্ঠয 

অন্গযাঁয়ী কাজ করে। কারণ, কারিগর জোর করিয়! ইহার মধ্যে যে উদ্দেস্ঠ অন্থ- 
প্রবিষ্ট করিয়াছে। উহা! তে ঘড়ির স্বকীয় উদ্দেশ্য নহে, পরকীয় উদ্দেশ্য ; বাহির 

হইতে সঞ্চারিত, কর! হইয়াছে, তাই ইহাকে 11208060960% বা হ66009] 

ন518০108% বলে। এক্ষেত্রে ঘড়ি ও কারিগরের সম্বন্ধ নিতান্ত বাহা সম্বন্ধ ; 

একদিকে আছে ঘড়ি আর অন্যদিকে আছে কারিগর ; ছুই-এরই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 

সতত বি্যমান। কিন্তু বিশের সহিত ঈশ্বরের যে সঙ্গন্ধ তাহা মোটেই বাহ সম্বন্ধ নহে, 

আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ । ঈশ্বর বাহির হইতে ক্রিয়া করিতেছেন না; জগৎ সংসারের 

অভ্যন্তরে থাকিয়াই তিনি ইহার উদ্ভাবন ও পরিচ।লন করিতেছেন। এই বিশ্ব-জর্গৎ 

ঈশ্বরেরই' বহিঃপ্রকাশ মাত্র ; ঈশ্বরের সত্তাতেই ইহার সত্তা; তাহাকে বাদ দিলে 
জগতের কোন সত্তাই থাকে না । অতএব ঈশরের-উদ্দেশ্য বাদ দ্রিলে বিশ-লংসারের 

নিজন্থ কোন পুথক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না; বস্কতঃ ঈশ্বরের উদ্দেতাই ইহার 

একমাত্র উদ্দেশ্ঠ, এবং সেই উদ্দেশ্ট পূর্ণ করাই ইহার একমাত্র সার্থকত। | সেইজন্য 

আমর! বলিতে পারি যে, বিশ্ব-সংসারের মাধ্যমে ঈশ্বরেব যে উদ্দেশ্ট পূর্ণ হইতেছে, 
উহা! পরকীয় উদ্দেশ্ত নহে ; বিশ্বেরই নিজন্ব অন্তনিহিত চরম উদ্দেশ্য ([7010206 
ঢ18115) ; অনন্তকাল ধরিয়! ইহা বীরে ধীরে বিকশিত তইতেছে। এই উদ্দে্ঠ 

সিদ্ধি করিবার জন্যই তিনি জীবদেহে সময় সময় এমন সব পরিবর্তন সাধন করেন 

যাহার ফলে নৃতন নৃতন জীবের উদ্ভব না হইয়া! পারে না । [100 2১৫0:821) 
কে [0)619212% 6৮০10001॥ নামে ব্যাথ্যা করিয়াছেন । 

সমালোচনা 

আমর! লয়েড মর্গানের চ007619606 75০186০0 গ্রহণ করিয়াছি । পূর্বেই 

বলিয়াছি, 2১150080808] বিবর্তনের ন্যায় ইহা নিরুদ্দেশ অভিযান নহে; ইহার 

মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নিহিত আছে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করাই ইহার লক্ষ্য। 

এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য তিনি জীবদেহে সময় সময় এমন সব পরিবর্তন সাধন 
করেন যাহার ফলে নৃতন নূতন জীবের উদ্ভব না হইয়৷ পারে না। এই প্রসঙ্গে 
স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত 21550) যাহা বলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগা | 

তিনি বজ্রেন, ঈশ্বরের মধ্যে উদ্দেশ্য আরোপ করিলে, স্থষ্টি-তত্ব ব্যাখ্যা করা 

হজ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের স্বাধীনতা স্ষু্ করা হয়; তাহার ইচ্ছা! শক্তি 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার কাজকে যান্ত্রিক কাজের সমতৃল করিয়া দ্নেওয়া হয়। 
কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউরু । ঘড়ি নির্যাণের উদাহরণটি লইলে আমাদের 
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পক্ষে বুঝান সহজ হইবে । পূর্বেই বলিয়াছি ঘড়ি নির্মাণের পশ্চাতে আছে ঘড়ির 
উপাদান, আর সম্মুখে আছে নির্মাতার উদ্দেশ্য । তিনিই &ঁ উপাদান লইয়া স্বীয় 

পদ্দিকল্পনা অনুযায়ী ঘড়ি নির্যাণ করেন |, একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে 
এক্ষেত্রে পশ্চাতের দিকে যেমন শাসন আছে, সন্মুখের দিকেও ঠিক তেমন শাসন 
আছে। প্রথমে পশ্চাৎ্বর্তী শাসনের কথা লওয়া ফাউক | পশ্চাতের দিকে যে 

শাসন আছে, তাহা আসিতেছে উপাদান হইতে । প্রত্যেক উপাদানেরই এক 

নিজস্ব গুণ বা প্রকৃতি আছে ; যেমন উহা ভাল কি মন্দ, শক্ত কি নরম, ভারী ব৷ 

হাক্কা ইত্যাঁদি। উপাদানসমূন্নের এসকল গুণের দ্বারা কারিগরের কাধ্ক্তি 
যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ; সেইজন্য খারাপ উপাদান দিয় তিনি ভাল 

ঘড়ি নির্গাণ করিতে পারেন না, আর ক্ষু্র আকারের উপাদান দিয়াও বড় ঘড়ি 
নির্মাণ করিতে পারেন না। এক কথায় উপাদান যেরূপ হইবে তাহার ঘড়িও 

সেইরূপ হইবে । উপাদানের এই নিয়ন্্রণকে আমরা যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বলিতে পারি । 
কারণ, উপাদানসমূহ যখন পরম্পরের উপর ক্রিয়! করে তখন তাহারা নিজ নিজ 
ধর্ম ব৷ প্রকৃতি অন্তযায়ী যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ক্রিয়া করে; আর কারিগর যখন 

এইসকল উপাদান লইয়া ঘড়ি নির্মাণ করেন তখন তিনিও তাহাদের প্রকৃতি 

অন্থসরণ করিয়৷ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করেন । যে ক্ষেত্রে কারিগরকে এইভাবে 
পদে পদে উপাদানের ধর্গ এবং উত্াদের “কার্য কারণ সগ্গন্ধ* মানিয়া কাজ করিতে 
হয়, সে ক্ষেত্রে তাহার যে কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য | 
তখন করতনি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া কাজ করেন, যথেচ্ছভাবে করিতে পারে 
না। ইহা তো গেল ঘড়ি নির্মাণের পশ্চাৎ দিকের কথা। আবার ইহার সম্মুথ 

দিকে তাকাইলেও দেখি সেই অবস্থা, সেখানেও সেই অন্রশাসন। পূর্বেই বলিয়াছি 

সম্মুখের দিকে আছে নির্ধাতার পরিকল্পন। | তিনি কি নির্ধাণ করিবেন, কেন নির্মাণ 

করিবেন, উহা ছোট .করিবেন কি বড় করিবেন, সবই পূর্ব হইতে স্থির করিয়া 
রাখিয়াছেন, এবং তদগসারেই উপাদানের উপর ক্ক্রিয়। করিতেছেন । তাহা হইলে 

এক্ষেত্রেই বা তাহার কর্ধ-স্বাধীনতা রহিল কোথায় ? তাভাকে সর্বদাই পরিকল্পনার 
দিকে দৃষ্টি নিবঙ্ধ রাখিয়া কাজ করিতে হইতেছে ; পরিকল্পনা! হইতে যে অনুশাসন 
আসিতেছে, অদ্ধের ন্তা'য় তাহাকে উহা অন্গসরণ করিতে হইতেছে । বল বাহুল্য, 

যান্ত্রিক অন্শাসনের তুলনায় তাহার এই মানসিক অন্তশাসনও কম কঞ্টের নহে। 
ধাহাকে সর্বদাই উদ্দেশ্টের কথ স্মরণ রাখিয়। নির্দিষ্ট পন্থায় নিদিষ্ট লক্ষের দিকে 
অগ্রসর হইতে হয়, কাধক্ষেত্রে তাহার বিশেষ কোন কর্ধ-স্বাধীনত! থাকিতে পারে 

কি? পুধকল্লিত পরিকল্পনার ছারাই তাহার কার্ধাবলী পরিচালিত হয়, তাই 



১৩৬ দর্শন প্রসঙ্গ ', 

তিনি যথেচ্ছভাবে কাজ করিতে পারেন না) ফলে তাহার পক্ষে হঠাৎ "নূতন 

কিছু” সষ্টি করা মোটেই সম্ভব নহে। 

*+]10511৩0 111৩01081815100?, 

তাহা হইলে দেখা গেল যে ঘড়ি নির্ধাণের জন্য কারিগরকে ছুই প্রকার নিয়স্থণের 

সন্তুখীন হইতে হয়। প্রথম নিয়ন্ত্রণ আসে উপাদান হইতে, আর দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ 

আসে উদ্দেশ্ট হইতে । উপাদানের নিয়ন্ত্রণকে আমরা যাল্ত্িক নিয়ন্ত্রণ বলিয়াছি; 

অতএব উদ্দেশ্টের নিয়ন্ত্ররকে আমর! মানসিক নিয়ন্ণ বলিতে পারি। কিন্তু থে 

প্রকারের নিয়ন্ত্রই হউক না কেন, নিয়গ্ণ সর্বদাই নিয়ন্ত্রণ মাত্র। তাই বিভিন্ন 

নামকরণ না করিয়া! আমরা উহাদিগকে একই নামে অভিহিত করিতে পাবি 

উভয়েই যা্ত্িক-নিয়নত্রণ | তবে উদ্দেশ্ডের নিয়ন্ত্রকে আমরা যাল্ত্িক নিয়ন্ত্রণের বিপরীত 
সংস্করণ (10৮6:60 ট০০11৪182) বলিয়া! অভিহিত করিতে পারি, কারণ পূর্বেই 

বলিয়াছি, উপাদানের নিয়ন্ণ আসে পশ্চাৎ দিক হইতে, আর উদ্দেশ্ের নিয়ন্ত্রণ 

আসে ঠিক ইহার বিপরীত দ্রিক হইতে । তবে যেদিক হইতেই আস্থক না কেন, 
উহাদের কাধফল একই; কারিগরের কর্ম-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হইয়। পড়ে । বর্ং 

দুইদ্দিক হইতে নিয়ন্ত্রণ আসাতে তাহার কর্ম-ম্বাধীনতা দ্বিগুণভাবে সীমায়িত হইয়া 
পড়ে ; ফলে সত্যই নৃতন কিছু করিবার ক্ষমতা! তাহার থাকে না; তাহাকে তখন 

ষস্্চালিতবৎ কাজ করিতে হয় । 7361250 বলেন যে চ00618600 [:0106101) 

সগ্বন্ধে ঠিক এই কথা প্রযোজা। এক্ষেত্রেও দুইদিক হইতে নিয়ন্বণ আসে; প্রথম 

নিয়ন্ত্রণ আসে উপাদান হইতে, আর ছিতীয় নিয়ন্ত্রণ আসে উদ্দেশ্য হইতে । উপাঁ- 

দানের নিয়ন্ত্রণ, কারণ 215০1915109] [7৬০91061091 এবং [70)6196106 0৬০100001 

উভয়েরই মতে বিবওনের মুল উপাদান_অণুপরমাণু; এইসকল জড় উপাদানের 

াস্িক ক্রিয়ার ফলেই বিশ্বজগং বিবতিত হইতেছে? ইহাদের ক্রিয়া প্রক্রিয়া নিবিড় 
কার্ধকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ; কোন প্রকার ভৌত নিয়ম লঙ্ঘন করা ইহাদের পক্ষে 
অসম্ভব। শুধু ইহাদের পক্ষে কেন, ঈশ্বরের পক্ষেও এইসব নিয়ম লঙ্ঘন করা 
সম্ভব নহে। স্বীকার কর] যাউক যে ঈশ্বরই এইমব অণুপরমাণু সৃষ্টি করিয়াছেন; 

তবুও তাহাকে যখন এইলব উপাদান লইয়া বিশ্ব রচনা করিতে হয় তখন তীাহাকেও 

ইহাদের গুণ ও ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হয়। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান 
বলিম়্াই কি তিনি জলকে আগুনের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন, বা আগুনকে 

জলের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন? মোটেই না; ত্বাহাকেও উপাদান 

অনুযায়ী কাজ করিতে হয়; অর্থাৎ যে উপাদান দিয়া তিনি কাজ করেন, সেই 
উপাদানের দ্বারা তাহার কর্ম-স্বাধীনত! কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না। 
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তারপর চ72619৩0৮ মতবাদিগণ যখন ঈশ্বরের মধ্যে উদ্দেশ্য আরোপ করেন, 

তখন তাহার কর্ম-স্বাধীনত! আরও ক্ষন হইয়া! যায়। পূর্বেই বলিয়াছি €0:618৩12 

মতবাদিগণ যে বিশ্ববিবর্তন ব্যাখ্যা করেন তাহা মোটেই নিরুদ্দেশ অভিযান নহে; 

উহার মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্ট নিহিত আছে, এবং তাহাদের মতে? এই উদ্দেশ্ট সাধন 
করাই বিবঙনের লক্ষ্য । এইভাবে উদ্দেশ্য আরোপ করাতে তীহাদের পঙ্গে 

সথট্িতত্ব ব্যাখ্যা কর? যে কিঞ্চিং সহজ নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই? কারণ 

তাহারা অনায়াসে বলিতে পারেন যে শুধু অগুপরমাণু থাকিলেই বিশ্বজগৎ স্ষ্ট হয় 
না; একজন হৃষ্টিকর্তা চাই ঘিনি তাহার উদ্দেশ্য অন্যায়ী এই বিশ্ববিবর্তনের 

পরিচালন করিতে পারেন ৷ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি জীবদেহে সময় সময় 

এমন সব পরিবর্তন সাধন করেন যাহার ফলে প্রয়োজন অগ্ঠযায়ী নৃতন নৃতন জীবের 

উদ্ভব হইয়! থাকে । ইহার উত্তরে 961807. বলেন যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য স্বীকার 

করাতে 06182 মতবাদিগণ বিশেষ কিছু স্থবিধা করিতে পারেন না। কারণ 

উদ্দেশ্যের কথা স্বীকার করিলে উহার নিয়ন্ত্রণ শক্তিও স্বীকার করিতে হয়; ফলে 

ঈশ্বরের কর্ম-স্বাধীনত। প্রভৃত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়। পড়ে। তিনি কি বচন 

করিবেন ,কেন রচনা করিবেন, কখন রচনা করিবেন--সবই যদি পূর্ব হইতে 
স্থিরীকৃত থাকে তবে তীহার কর্ম-স্বাধীনতা রহিল কোথায় ॥ তাহাকে সর্বদাই 

উদ্দেশ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া! কাজ করিতে হয়; উদ্দেশ্যের নির্দেশ মানিয়াই 

নিজ্জ কার্ধাবলী পরিচালনা করিতে হয়) সেইজন্য তাহার পক্ষে যথেচ্ছভবে কাজ 

করা ফ্ণ্তব নহে । মনে রাখিতে হইবে উপাদানের যান্ত্রিক অগশাসনের তুলনায় 

উদ্দেশ্যের মানসিক অন্চুশাসনও কম কঠোর নহে। ধাহাকে সরদাই উদ্দেশ্টের 

দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিদিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হইতে হয়, তাহার স্বাধীনত। যে কতখানি 

নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে--উহার একটি উদাহরণ দেওয়া ঘাউক। একশন্ৰ মিটার 

“দৌড় প্রতিযোগিতায় বালকের! যখন অংশ গ্রহণ করে' তথন তাহাদের কি অবস্থ 

দেখি? আপাততঃ মনে হইতে পারে যে তাহার! স্বাধীনভাবে দৌড়াইতেছে ; 

অর্থাৎ তাহাদের কর্ম-্বাধীনতা আছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। 

তাহাদের গন্তব্য স্থান নিদিষ্ট আছে, গতিরেখা নিদিষ্ট আছে, উদ্দেশ্ট নিদিষ্ট আছে; 
সেক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে যথেচ্ছভাবে কিছু করা সম্ভব নহে। অন্ধের ন্যায় যখন 
তাহারা উদ্দেস্টের পিছনে ছুটিতে থাকে; তখন তাহাদের স্বাদীনত1 থাকে 

কোথায়? সেইরূপ ঈশ্বরও যখন পূর্ব কল্পিত উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্য বিশ্ববিবর্তন 

পরিচালন করিতে থাকেন, তখন তাহারও কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না; 

তিনিও বালকদের মতন অন্ধের ন্যায় উদ্দেশ্যের পিছনে ছুটিতে থাকেন। ফলে 



তাপ প্রাণ-ত্ব 

তাহার পক্ষে হঠাৎ নূতন কিছু হৃষ্টি করা সম্ভব নহে; অথচ প্রাণীজগঞ্চে আমর 

প্রায়ই দেখিতেছি যে হঠাৎ নৃতন নূতন জীবের উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু 
[77286126776 7%000০0 মতে এইপ্রকার হঠাৎ সৃষ্টি একে বারে অনসস্তর; 

প্রথমত; উপাদানের নিয়ন্ত্রণে, তার উপর আবার উদ্দেস্টের নিয়ন্ত্রণে ঈশ্বরকে এমন 
আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে ঘে তাহার পক্ষে নৃতন কিছু স্থন্ট করা সম্ভব 

নহে। তাহাকে গতাচগতিকভাবে চলিতে ভয়, স্বাধীনভাবে চলিবার ক্ষমতা 

তাহার নাই । 

(০:558655 [-৬০106101 

তাই 86189০7. বলেন যে বিশ্ববিবর্তনে ভগবত উদ্দেশ্ের কোন স্থান নাই । 

উদ্দেশ্য থাকিলেই যদ্দি উদ্দেশ্টের পিছনে ছুটিতে হয়, তাহা হইলে যদৃচ্ছভাবে নতন 

নৃতন জিনিষ স্থ্টি করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য তিনি তাহার বিবর্তনবাদকে 

70061850% ঢ৬০10০ না বলিয়া 00650৪ 8৬০10600 নামে অভিভিত 

করিয়াছেন। ইহা নিরুদ্দেশ অভিযানের সমতল; ইহার কোন নির্দিষ্ট উদ্স্ট 

নাই, কোন গন্তব্য স্বল নাই; নদীর স্রোতের মত ইন শুধু অবিরাম গন্তিতে 

বহিয়! চলিয়াছে ; কোথায় ঘে কি ভাসিয়া উঠিবে, কখন ষে কি কষ্ট হইবে, তাহার 

কোনই স্থিরতা নাই । অন্যান্ত বিবর্তনের ন্যায় এই 0৪6৮০ বিবর্তনের মাধ্যমেও 

নানা জীবজন্তুর স্থষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু ইহা উদ্দেশ্য গ্রণে দিত হ্টি নহে 3 ইহা 

আকম্মিক স্ট্টি। কবির ভাষায় বলা যায়, “অকারণ পুলকে” আকম্মিক ভাবেই 

ইহাদের উৎপত্তি হইতেছে । 

সমালোচন। । 768500 শুধু দার্শনিক পণ্ডিত নহেন; তিনি একজন 

ব্বভাব কবি। তিনি কবিতা রচনা করেন নাই বটে, তবে তাহান্ধ দার্শনিক গ্রন্থগুলি 

পড়িতে কবিতার ন্ায়ই মনোহর, যেমন তাহার সাবলীল ভাষা তেমনই তাহার 
চমৎকার কল্পনা! । কিন্ত কবির কল্পনা! আর নৈয়ায়িকের যুক্তি ঠিক একই জিনিষ 

নহে। তাহার মতবাদ সম্বদ্ধেও ঠিক এই কথাই আমরা বলিতে চাই । তিনি থে 

বিশ্ববিবর্তন কল্পন! করিয়াছেন উহা! পড়িতে স্ন্দর কিন্তু সমর্থন করা কঠিন। 
তাহার বিবর্তনে গতি আছে, প্রবাহ আছে, কিন্তু কোন উদ্দেন্ত নাই; কারণ 

তাহার মতানুারে উদ্দেশ্ত থাকিলেই নিয়ন্ত্রণ আসিয়া পড়ে ; অতএব এই নিয়ন্ত্রণের 
হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্াই তাহার এই কবি-কল্পনা। তিনি চান' অনিয়ন্ত্রিত 
স্বাধীনতা । কিন্তু আমাদের মত্তানুসারে এই প্রকার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার কোন্ 

অর্থই হয় না) যদৃচ্ছ স্বাধীনত| বলিয়া কোন জিনিষ নাই। শ্বাখীনত৷ বলিলেই 
বুঝিতে হইবে আমার স্বাধীনতা বা তোমার স্বাধীনতা, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি- 
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বিশেষের স্বাধীনতা! এক কথায়, ইহা নিরবল্ব হইয়া ক্রিয়া করে নাঃ কোন 

ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়! “ক্রিয়া করে; এবং ব্যক্তিবিশেষকে অবলঙ্বন 

করিয়। ক্রিয়া! করে বলিয়া 'ইহা সেই ব্যক্ভিবিশেষের স্বভাবু ও চরিত্রের ছারা 
প্রভাবান্বিত না হইয়া প|রে না। ঈশ্বরের সন্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। তিনিও 

স্বাধীন বটে, কিন্ত তাহার স্বাধীনতাঁও যদৃচ্ছ স্বাধীনতা নহে; তিনিও যাহ ইচ্ছা 
তাহা করিতে পারেন না অর্থাৎ তাহার পক্ষেও স্বভাব ও স্বধর্ম অতিক্রমপূর্বক 

, কোন কাজ করা সম্ভব নহে। ফলে তাহার কার্ধ।বলীও কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত না 

হইয়া পারে না। তবে ইহাতে তাহার হ্বাধীনত। কিঞ্চিৎমাত্রও ক্ষুগ্র হ্য় না। 

কারণ, স্বাধীনতা মানে স্ব+অধীনতা ; নিজের অধীনে অর্থাৎ আত্মনিরস্বণে কাজ 

করাকেই স্বাধীনতা বলে । পরাধীনতা আছে পরকীয় নিয়ন্ত্রণে ; কিন্তু ঈশ্বর তো 

পরকীয় নির্দেশে কোন কাজ করেন না । পরকীয় উদ্দেশ্ত পালন করিবার জন্য তিনি 

বিবর্তন পরিচালন করিতেছেন না, নিজের অস্তগিহিত উদ্দেশ্য সাধন করিবার 
জন্যই তাহার এই স্থষ্টি লীলা । ইহাতে আবার পরাধীনতা! কোথায়? 

আর এক কথা । 09:5507, বলেন, হষ্টি-লীলার মধ্যে আবার উদ্দেশ্য থ।কিবে 

কেন? লীলা শুধু লীলা; ইহা এক উদ্দেশ্হীন খেলা মাত্র । কিন্তু আমর! ইহা 

স্বীকার করি না। আমাদের মতানুস।রে উদ্দেশ্য না থাকিলে কোন প্রকার সষ্টিই 

সম্ভব নহে । যে কোন মননশীল কর্তার দিকে লক্ষ্য করা যাউক না কেন, দেগ| 

যাইবে যে তাহার প্রত্যেক স্থষ্টির মধ্যেই কোন এক উদ্দেশ্য আছে; উদ্দেশ্যের কথা 

ন! ভাবিষ্কী অকারণ কেহ কিছু রচনা করে ন1!। বস্ততঃ রচনা করিতে গেলেই 
উদ্দেশ্ অনুযায়ী রচন। করিতে হয়? নতুবা কি রচন] করিবে? 1077 5060050 

বলেন “৬/০/ 8100810 05195 0081096 26 81171105615 000350102 501206 

[68901 001 16 26 05615521601 (106 01.1095 05500861555, 21006168501 

1169 10 006 90৮ 01১9৮ 006 01121056 5 16069987 007 06 25510060001 

৪০6:0910 165016 005 15516 03950) 00615009165, 06 01556106 00 005 

10629101311) 01 0106 01981)56 29 61১2 0908৮০001০৪ ড/10101) [01010006516 

99 ৪2 650 €০ 1১6 1511560.” পুর্বকল্লিত উদ্দেশ্ব সিদ্ধি করিবার জন্যই আমর! 

সাধন করি ; নতুবা সাধনা করার কোন অর্থই হয় না। 
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জড়-তত্ত 
(11186 ্7101678 ০1 1191167) 

দলীদেস্প ব্র্যাক 

পরমাণুবাদ (1151657151800 ) 

মনের কথার পরে প্রাণের কথা আলোচন! করা হইল; এখন জড 

পদাথেব কথা আলোচনা! কর! হইবে । জডপদার্থ কাহাকে বলে? বাহা- 

জগতে অবস্থিত মে কোন বস্তকেই জডপদার্থ বল! যায় । যেমন, টেবিল, চেয়ার, 

ক|গজ, পেন্সিল, গাছপাত1, ফলফুল, নদনদী সমস্তই জড়পদার্থ। ইহাদের 

সকলেরই একটু না একটু স্থান-ব্যাপ্তি আছে; একটু স্থান পূর্ণ করিয়া 

তাহারা বিস্তৃত রহিয়াছে । যে স্থানে অধুনা এক জড়পদার্থ বর্তমান আচে, 
তাহা সেস্কান ত্যাগ করিতে পারে বটে, কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন, 

তাহাকে কোন ন। কোন স্থান বিশেষে বিছ্যামান থাকিতেই হইবে; কিঞ্চিৎ 

স্কান দখল না করিয়। ইহা কিছুতেই অবস্থান করিতে পারে না। এইভাবে 

যাহ। প্র্তোক জডপদার্থের মধ্যেই  অপরিহার্ধরূপে বিদ্যমান তাহাকে মুখ্য 
গুণ (1117081% 9911065 ) বলা হয়। মুখ্যগুণ ব্যতীত জড়পদার্থের 

আরও একরকম গুণ আছে, যাহ। মোটেই অপরিহার্ষ নভে । ধর, ইহার 

রূপ বা রং, প্রত্যেক জডপদার্থেবই কি রং. আছে? ভাহা তো নভে। 

যেমন বাহাস; ইহার কোনই বং নাই, অথচ ইহার ম্পর্শ আছে! আবার 

থাভার বং -আে-তাভার লে বংও হ্য়ত স্থায়ী নহে; অনায়াসে পরিবতিত 

ভইতে পাবে, ধেমন মেঘের রঙ কখন সাদা, কখন কল আর কখন লাল । 

অর্থাৎ কোন রুই স্থায়ী বা অপরিবত'নীর নহে । আবার দেখ, ফুলের গন্ধ, 

কখন আছে আর কখন বা একেবারেই নাই । তাহা হইলে দেখা 

যাইতেছে যে, শব, বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ অপরিহাধ নহে, অপরিবর্তনীয়ও 

নহে; সেইজন্য স্থান-ব্যাপ্ধির তুলনার ইহাদিগকে মুখ্য গুণ না বলিয়া গৌণ 
গুণ ( 96০01080815 03051101655 ) বলা হয় । , 

আমরা এখানে ইহার গৌণ-গুণের কথা উত্থাপন করিব না; শুধু ইহার 

ঘুখ্য-গুণের দিকে লক্ষ্য করিয়া আলোচনা আরম্ভ করিব। মুখ্য গু যথা 

স্টানব্যাপ্তি; যার স্থান-ব্যাপ্তি আছে-অর্থাৎ কিঞ্চিৎ স্থান দখল করিয়। 
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ঘাহ। বিল্তৃত রহিয়াছে তাহাকে আমরা ইচ্ছা করিলেই ট্রকরা টুকর। করির। 
ভাঙিতে পারি। এইভাবে ভাঙিতে ভাডিতে আমরা এমন এক ক্ষুদ্রতম 

গংশে আসিয়া পৌছিতে পারি, যাহাকে আর ভাঙা যায না, জড়পদাথের : 

সেই ক্ষদ্রতম অংশকে পরমাণু (4১0০1) বলা হয়। তবে এখানে একটি 

কথ! সাবধান করিয়৷ দেওয়া দরকার | যৌগিক পদার্থের কোন পরমাথু শাহ, 

শুধু মৌলিক পদার্থেরই পরমাণু সগ্তব। ঘৌগিক পদাথ, ঘেমন জল; 

11901095) এবং 0%)85 গাসের ' সংযোগে জল প্রঙ্কাত করবা হয। 

অতএব যদি জলকে ভাঠিয়। ফেল! ভর, তাহা হইলে আমর! আর জল পাই 
না; ইভার উপাদানভূত মৌলিক দুইটি পদাথ পাই । তখন 'আমধ। আবার 
এই মৌলিক পদার্থ ছুইটি ভাঙিতে পারি, এবং ভাঙিতে ভাতে আমরা 

ইভাদের প্রত্যেকটিবই পরমাণু আবিষ্কাব করিতে পারি। এইভাবে আছ 
পধ্যন্থ ৯২টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে 135910860 
পরমাণুর ওজন সর্বপেক্গী কম, আর [0021070 পরমাণুর ওজন সব্দাপেক্ষা বেশী 

এই সকল বিভিন্ন পরমাণু সংযোগে বিভিন্ন পদাথের সষ্টি তইয়াছে ; গ্লেন 
[79970980 এবং 0895) মিলিত ভইয়া জল হইয়াছে, সেইবপ [70109860, 

095৪0, 310086018০0 প্রভৃতি বহুবিপ গ্যাম মিএিত হইয়া বায়ু 

সষ্টি ভইয়াছে ।* 

4৯১60772101 11৩০01৩ 
বিলি 

পরমাণু সম্বন্ধে আমর। এখন দুইরকম মতবাদের কথ। আ[লোচন। করিব । 

প্রথমটির নাম £১০০00101705015 এবং িতীয়টি« নাম 61500:0010 

770)6017% বা 109280905৩০: 1 প্রথমটির সভিত স্বগ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 

[98100-এর নাম ঘনিষ্ঠভাবে সংঘুক্ত আছে; ভিনি পরমাণু সম্বন্ধে বু 

গবেষণা করিয়াছেন, মেইজন্য এই মতবাদকে অনেক জময়ে 198180010 

7110901% নামেও অভিহিত করা হয়| বস্তুত; ব্তমান যুগে ইভাই পরমাণু 

সঙ্গন্ধীয় প্রাথমিক মতবাদ । তবে ইহা আজকাল অনেকাংশে পরিত্যন্ত 

হইয়াছে; ইহার: পরিবর্তে যে ঘতবাদ গৃহীত ত্ইয়াছে তাহার শান [12500001010 
প্পপাাীপপ পাপ শিপ পা শি পপ পস্দ পেশি শশী সী ০ পাশ শিশ 

* প্রীকদর্শনে এবং হিন্ুর্শনে যে পরমাণুর কথা বলা হয়াছে, তাহাকে ঠিক পরমাণু 

বলা যার ন1। জলের ন্মুদ্রতম অংশকে তীহার। জলের পরমীণু বলিয়াছেন, বাথুর ক্ষুদ্রতম 

অংশকে ভীহার! বাদুর পরমাণু বলিয়াছেন । কিন্তু জল ও বারু তে। মৌলিক পদার্থ নহে; 

ইহার! প্রত্যেকটাই যৌগিক পদার্থ; অতএব ইহার্দিগকে ভাঙিয়। ফেলিলে জল ঝ! বারুর 

প্রমাণ পীওয়! যাঁয় না, শুধু ইহংদের উপাদানের পরমাণু পাওয়া যাষ। 
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10601 বা [09082107060 | এই মতবাদের সহিতিই আধুনিক 

কালের অতি ভয়গ্কর মারণাস্ত্র আণবিক বোমার নাম সংযুক্ত । 

প্রথমে 41০010 মতবাদ ব্যাখ্যা করা যাউক। 109100 বলেন যে 
মৌপিক পদাথেরই পরমাণু আছে; ইহাই উহার সন্জরতম অংশ) ইহাকে 
আর কোন স্থক্মতর অংশে ভাগ করা যায় না? অর্থাৎ এই পরমাণুর মধ্যে 

অন্যা কোন পরমাণু বা অন্ত কোন ছিনিষ থাকিতে পারে না। তাহার 

দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, পরমাণু মাত্রই নিশ্চল, নিক্ছিয় ও নিষ্পন্দ | ইহাদের 

নিজন্ম এমন কোণ তেজ বা শক্তি নাই বাহার প্রভাবে ইহার! স্থান হইতে 

স্থানান্তরে গমন করিতে পরে । তাই যেখানে রাখা হয় সেখানেই ইহা 

দিগকে পড়িঘা! থাকিতে হম, নিজেরা থে অন্যত্র সরিয়া যাইবে সে ক্ষমতা 

ইতাঁদের নাই। অর্থাৎ “জাভ্য” বা জডতাই ইহাদের গুণ, ইহারা নিজের! নডিতে 
চডিতে পারে না; সেজন্যই ইহাদিগকে জড় পদার্থ বলা হয়। 

কিন্ত এখানে একটি কথা মাছ্ছে ; ইহারা যদি নিজের। নড়াচড। করিতে ন। পারে, 
তবে ইহানা পরম্পরের সহিত সংঘুক্ত হইবে কেমন করিয়া? অথচ ইহার! সংঘুক্ত 

ন] হইতে পারিলে, পৃথিবীতে কোন মৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইত নী; তখন আমরা 

দেখিতাম শুধু অসংখ্য পরমাণু নিশ্চল হইয়া দাডাইয়া আছে । কিন্তু তাহা তে; 
দেখি না; দেখি ইহাদের সংযোগের ফলে এক বিশাল বিশ্বজগণ কষ্ট হইয়াছে । 

কিছ্দ যাহাদের নিজেদের কোনরূপ আভ্যন্তরীণ ( [0:9-2692710 ) শক্তি নাই, 

তাহার। কি করিয়া পরস্পরের নিকটে গিব! পরম্পরের সভিত সংঘুক্ত হইবে? উহা 

কি সম্ভব? ইহাব উত্তরে জড়বাদিগণ বলেন থে ইহাদের নিজেদের কোন 

আনডান্তরীণ শক্তি নাই বটে, কিন্তু বাহির হইতে ইহাদের উপর শক্তি প্রযোগ কর! 
যাম। বহিজগতের এই ( চ%0:-৪10008০) শক্তির প্রভাবে তাহারা স্থানচ্যুত 

হয়! পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে । একটি উদাহরণ দেওয়া ঘাউক। 

ঘরের মধ্যে তিনটি বল্ নিশ্চল হই! বিদ্যমান আছে , ইহাদের নিজেদের কোন 

আভ্যন্করীণ শক্তি নাই, তাই কেহই নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া অপরের নিকট 

যাইতে পারে না। কিন্ধু ধর; আমি আসিয়া একটি বলকে ধাক্কা দিনা আর একটির 

নিকট ঠেলিয়! দিলাম । তখন আর কোন মুশকিল হইল না; আমার শক্তিতে 

শক্তিমান হইয়া বল্টি তখন দ্বিতীয় বল্টির উপর আসিয়া পড়িল; এইভাবে শক্তি 

ড় করিয়া দ্বিতীয় বল্্টি আবার তৃতীয় বল্টির উপর গিয়া! পড়িল। এক্ষেত্রে 

রা টারো কোন নিজন্ব শক্তি নাই বটে, কিন্তু বাহিরের শক্তির প্রভাবে 

হাদের মধ্ো গতি সঞ্চার (20602 ) হইতেছে, ফলে একটি আর একটির 
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নিকট গিরা সংযুক্ত হইতে পারিতেছে। পরমাণু সন্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । 
উহাদের নিজেদের কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি নাই বটে, কিন্তু বাহিরের শক্তি আসিয়া 

ইহাদের উপর ক্রিয়া! করিতে পারে ; তখন সহজেই ইহাদের মধো গতির সঞ্চার 

ঠয়। ফলে ইহারা অনায়াসে পরম্পরের নিকট গিয়। সংযুক্ত হইতে পারে । 

সমালোচন। 

ইহ।র উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই £ স্বীকার করা যাউক যে বাহির 

হইতে শন্তি আসিয়া পরমাণুর মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা 

জিজ্ঞাস করি-_বাহিরে শৰ্তি আছে কোথায় ? কোথাও তো শক্তির কোন আনার 

দেখি ন। | সবন্রই দেখি, পরমাণু আর পরমাণু, আর কিছুই নাই শুধু পরমাশুর 
পর পরমাণু ভিড করিয়। বসিয়। আছে । ইহাদেখ গ্রত্যেকটিই জড় পদার্থ, ইহাদের 

কাহরো মবো কোন তেজ বা শক্তি নাই; তাহা হইলে কোথ! হইতে শক্তি 

আাপিবে )? কোন স্থানে এক্তি খাকিলে তো সেই শক্চি আমিয়। পরমাণুর মধ্যে 

সঞ্চারিত হইবে 7 নতুব। শক্তি সঞ্চারের কোন প্রকাৰ মস্থাবনা নাই | এব শন্তি 

ঘি না আপিতে পারিল তাহ হইলে এই বিশ্বজ্গতে গতি ০০০০) আপিবে 

কেমন করিয়া % প্রত্যেক পরমাণুই ভথন স্থাণু তইয়।, নিশ্চল হইয়। বসিয়া খাকিবে। 

কেহই কাহারে। উপর ক্রিয়া করিবে না, কোথাও ইহাদের কোন সংযোগ সাপিত 

হইবে না ইহারা প্রতোকেই পরম্পর হইতে শ্বতন্ব রহিয়া নিজ নিজ স্থানে বিরাজ 

করিতে প্ঢুরিবে। তাহ। হইলে ইহাবা কী স্থষ্ট করিবে, আব কেমন করিয়াই 

ব।স্থষ্টি করিবে / আদিকালে যেমন ছিল, উততার। ঠিক তেমনই রহিয়া যাক্টবে 

উহাদের দ্বার কোন প্রকার ০ সম্ভব হইবে না । এই নিশ্ল নিম্পন্দ পরিগ্িতি 
হইতে বক্ষ। পাইবার উপায়-[61500001010 11060 ব। 10990107106 | 

এখন এই দ্বিতীয় মতবাদ ব্যাখ্যা কর! যাউক | 

[61500010100156015 

পরম|ণু সম্বন্ধে [91500 বলিয়াছেন খে উহাই জড় পদার্থের ক্ষুদ্রতম তা শ, 

উহাকে আর কোন ক্ষুততর অংশে ভাগ কর! ঘায় না; অপ্থাৎ্ৎ পরমাণুর মধ্যে আর 

কোন পরমাণু বা 'অন্ত কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। কিন্তু আধুনিক 

বৈজ্ঞানিকগণ ইহ! স্বীকার করেন না; তাহারা বলেন বে পরমাণুই ক্ষুদ্রতম অংশ 

নহে; পরমাণুকেও আবার ভাঙা যায়) পরমাণুর মধ্যেও নানাবিধ ক্ষুদ্রতর অংশ 

আছে । প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে আছে 7:০0 এবং ইহাকে ঘিরিয়া আছে 

এক বা একাধিক 716০0 ৷ বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রস্ভৃতি গ্রহ যেমন সুবকে 
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কেন্দ্র করিয়া উহার চতুদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইলেকট্রনগুলিও তেমন 
 প্রোটনকে কেন্দ্র করিয়া উহ্তার চতুদিকে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। এই ভাবে চিন্তা 
করিলে বুঝা দাইবে বে প্রতোক পরমাণুই এক একটি ছোটখাট সৌরজগৎ- 

বিশেষ ; উভার মধাবিন্ুূতে আছে 7:০০, আর প্রোটন্কে এ্রদক্ষিণ করিতেছে 
[7160601) | 

এই প্রোটন ও ইলেক্টুন জিনি্গুলি কি? বৈজ্ঞান্কগণ প্রাণ করিয়াছেন যে 

ইহার! এক একটি প্রচণ্ড শক্তি কেন্দ্র । 'অমিতপরাক্রঘ বৈদ্যুতিক শক্তি ইহাদের 

মধ্যে আধৃত আছে; অথব। একটু ঘুরাঈয়া বলা যায় যে উচ্ারা প্রতোকেই বৈদ্যুতিক 

শক্তির এক একটি পিগু বিশেষ, পরমাণুর মধো ইভারা আধূত আছে। 

এই পরমাণুকে যাঁদ ভাঙির! ফেল। হয়--তাহ। হইলে কি হয়, উভাই এখন চিন্তা! কর। 

দাউক | [91101 বলিবেন, কিছুই হয় নাঃ কারণ তাহার মতানুসারে পরমাণু 

একটি নিক্ষিয় জ পদার্থ মাত্র; উহার মধ্যে কিছুই নাই; অতএব উহাকে ভাঙিয়া 

কেলিলে কিছুই হইবে না। বরং তিনি বলেন ঘে উহ্ভাকে ভাঙাই সম্ভব নছে। 

কারণ, উহাই তো। ক্ষুদ্রতম অংশ, উভার মধ্যে আর কোন ক্ষুপ্রতর অংশ নাই; তাহ। 

হইলে উনাকে ভাঙা যাইবে কেষন করিয়া? কিন্তু [215০0:07)10 মতান্ুসারে, 

ইহাকে ভাঙিয়া ফেল! সম্ভব, কারণ, ইহার মণ্যে আরও ক্ষুদ্রতর অংশ আছে-- 

প্রেস্টন আছে, ইলেকট্রন আছে । এবং আরও যে কিছু নাই তাহ! এখনও কেহ 

জোর করির! বলিতে পারে না)। ইহার! প্রত্যেকেই এক একটি বৈদ্যুতিক শক্তি 

. কেন্। অতএব পরম।ণুকে ভাঙিয়। ফেসিলেই এইমব বৈদ্যুতিক কেন্দ্রগুলি ফাটিয়া 
ধাইবে। তখন উহা! হইতে যে কি প্রচণ্ড শক্তি নিগত হইতে পারে তাার নমুন! 

দেখা গিয়াছিল হিরোসিমায় আণবিক বোমা বিক্ষোরণে । 

এই বোমা বিদ্মোরণের পরে এখন আর কেহই পরমাণ্কে শিক্ষিয় নিষ্পন্ব 

জড় পদার্থ বলিয়! মনে করেন'ন1); সকলেই এখন স্বীকার করেন যে পরমাণ,গুলি 

শক্তিতে পরিপূর্ণ | যখন পরমাণুর মধ্যেই শক্তি 'আছে স্বীকার করা হইতেছে, তখন 

আর উহাদের গতি ব্যাখ্য। করিবার জন্য বাহির হইতে শক্তি আমদানি করিবার 

প্রয়োজন হয নাঁ। এখানেই £00200 মতবাদের সহিত 1751০00০010 মতবাদের 

প্রদান পাথক্য | 4£১002210 মতানুসারে পরমাণুর কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি নাই; 

সেইজন্য পরমাণুর মধ্যে গতি সঞ্চার করিবার জন্য বাহির হইতে শক্তি আনিবার 

প্রয়োজন হইতেছে ; এই বহিরাগত শক্তির প্রভাবেই পরমাণুসমূহ গতি সম্পন্ন 

হইয়া পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতেছে এবং বিশৃস্থষ্টি করিতেছে । কিন্তু পরমাণুর 

বাহিরে কোথায় শক্তি থাকিতে পারে ? কোথা হইতে শক্তি আসিবে ? /১6০0010 
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মতবাদিগণ ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না; সেইজন্য তাহাদের 

কল্িত পরমাণুর দ্বার! বিশ্বস্থষ্টি ব্যাখ্য1 কর! যায় না । কিন্তু £16০:01০ মতবাদে 

এরকম কোন সমন্ত। নাই ; কারণ, তাহারা বলেন, পরমাণুসমূতেব মধ্যে যে শক্তি 

আছে, সেই শক্তির প্রভাবেই উহাঁরা পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে 

পারে । চুম্বকের মধ যে শক্তি আছে, সেই এক্ডির প্রভাবেই লোহার পেরেকটি 

উহাব নিকট ছুটিয়া যাঘ; সেইবপ প্রত্যেক পবমাণুব অপ্যে মে শক্তি আছে, 

সেই শক্তির 'প্রভাঁবেই পনমাণুসমূহ পরম্পরেব দিকে ছুটাড়ুটি করিতে থাকে । 

এইভাবে উভাদের পারস্পরিক সংযোগের ফলে বিশ্বজগহ হষ্ট হইতেছে | 

পরমাণুর শক্তি 

একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমর! এখানে একটি প্রশ্ন বিচার করিতে চাই; 

পরমাণুর মধ্যে এই যে শক্তি বিরাজ করিতেছে, ইহার স্বরূপ কি? শক্তি বলিতে 

আমর। সাশাবণতঃ তিন রকম শক্তি বুঝি, মনের শক্তি, প্রাণের শক্কি এবং যন্বের 

এন্টি | দুর্বল শরীর লইয়াও আমি যখন প্রবন্ধ লিখিতে প্রবুস্ত হই) তখন আগ্নি 

মানসিক শক্তি প্রয়োগ করি; আর ভাতী যখন বড় বড গছ উপডাইয়। শুড দিয়। 

লইগা ঘায়, তখন আমর। প্রাণশক্তির পরিচঘ পাই , এবং ইঞ্জিন যখন গাডী টানে 

তখন আমব। ঘান্ত্িক শক্তির নমুনা দেখি । 'এখন আমাদের বক্তব্য এই £ আমরা 

উপবে যে আণবিক শক্ির বর্ণনা দিঘছিঃ উহ] কি প্রকার শক্তি? আপাততঃ 

মনে হয় ম উহা বিশুদ্ধ যান্ত্রিক শক্তি মাত্র, জলবিদ্্যৎ কেন্দ্র হইতে ঘে রকম 

বৈদ্যুতিক শক্তি নির্গত ভয়, ইহাঁও সেই বকম শক্তি । কিন্তু এ বিষয়ে আজকাল 

ন[নারূপ মতভেদ দেখ। ঘাইতেছে , অনেকে বলেন ইভা মান্ধ্িক এক্ভি নহে, উহা 

পাণ-শক্তি । ঘে ব্যবস্থাতে আমাদের জীবন্ক দেহে প্রাণ শক্তিব উদ্ভুব হয়, অপেকটা 

সেই রকম ব্যবস্থাতেই পরমাণুর মধ্যে আণবিক শক্তি উদ্ভত হইয| থাকে । 

আমাদের দেহে বহু জীব-কোধ্ (০6119 ) আছে; একটি জীব-কোধ হইতে আর 

একটি জীব-কোষের উৎপত্তি হয়; এই জীব-কোনগ্রলি পরস্পরের সহিত এমন 

ভাবে সংগঠিত থাকে যে সেই সংগঠন ব্যবস্থা (01581015509) ) হইতেই প্রাণ 

ক্রিয়ার উদ্ভব হয়। সেইজন্য এই সংগঠন ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া! গেলেই আমাদের প্রাণ 

ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাঘ। পরমাণুর মধ্যেও ঠিক এইরূপ সংগঠন ব্যবস্থা দেখা যায়, 

প্রোটনের সহিত ইলেকট্রোন, এবং এক ইলেকট্রোনের সহিত অন্যান্য ইলেকট্রোনের 

সঙ্গদ্ধ'অতি গভীর এবং নিবিড় । জীবকোষগুলির ন্যায় ইহাদের পারস্পরিক সঙ্গন্ধ 
জীবন্ত ও প্রাণবন্ত বলিয়। প্রতীয়মান হয়; মনে হয় ইহার! পরস্পর পরস্পরকে 
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আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে; নিজেদের অন্তশিভিত শক্তির পুপ্ধীভৃত ফলে ইহার! 

প্রাণচঞ্চল হইয়া! কিসের জন্য যেন প্রস্তুত হইতেছে । ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের ন্যায় 
পরমাণুর বিভিন্ন অংশগুলি মোটেই বিচ্ছিন্ন ব! শ্বতন্ব বলিয়া মনে হয় না) বরং 

মনে হয়, জীবকোষগুলি যেমন একই প্রাণের টানে এক্যবদ্ধ হইয়া আমাদের দেহে 

বিরাজ করে, ইলেকট্োনগুলিও তেমন একই প্রাণের টানে এক্যবদ্ধ হইয়া! পরমাণুর 
মধ্যে বিছ্ধমান থাকে । তাই অনেকে আণবিক শক্তিকে ঘান্বিক শক্তির সহিত 

তুলনা না করিয়া প্রাণশক্তির সহিত তু্ঘনা করেন । স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 1-615016 
( লাইবনিছ ) আরও দূরে অগ্রসর হষ্টরাছেন; তিনি উহাকে “মনঃশক্তি” বলিম। 

ব্যাখ্যা করিষাছেন। তিনি বলেন: প্রত্যেক পব্মাণু এক একটি মনবিন্দু বা 
10090 , মান্তষের মধ্যে যেমন চেতন শক্তি মাছে, পরমাণুর মধ্যে তেমন 

চেতন শক্তি আছে। মনঃশক্তির পিগু বলিয়! স্তিনি ইহাকে ১০080 নাদে 

অভিহিত করিযাছেন, আমর। ইহাকে মণবিস্বু বলিতে পরি । 

লাইব নিজের মতবাদ লইয়া আমরা এখানে আলোচনা করিতে চাই না) 

আমর! শুধু বলিতে চাই যে [2190 পরমাঠিব বে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে 

আজ আমরা বহুদূরে চলিষা আপিয়াছি। তাহার মতান্সারে পরমাণুগুলি 

নিক্ষিয় জড পদার্থ মাত্র; ইহাদের নিছেদের কোনগরকার শক্তিসামথ্য নাই । 

ইহারা কতগুলি মৃত জড়পিগু বিশেষে । আর আজ আমরা যে পরমাণুর কথ চিন্তা 

করি তাহার! মোটেই জডপিগু নতে, তাহার। প্রত্যেকেই এক একটি গ্রচণ্জ শক্ডি- 

কেন্দ্র । চির-চঞ্চল, চির-অস্থির এই শক্তি-কেন্্রকে এখন আর কেনমতেই মৃত 

পিণ্ডের সহিত তুলন| করা যায় ন।) বরং "শ্রাণ শক্তির সহিত তুলনা করাই 

আমাদদর মতান্ুসারে অধিকতর সঙ্গত | এমন কিঃ ইচ্ড। করিলে ইতাকে সচেতন 

শক্তি বলিয়া ও অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু "ড* বলিয়া ইভাকে আর 
কছুতেই অভিহিত করা যাইতে পারে না। পরমাণু আজ আর জড় নহে) 

ইহার জড়ত্ব অবলুপ্ত হইয়। গিয়াছে (161056511511590010 02 20800) 7 তাই 

ইহার মদ্যে আমর। এখন উচ্চস্তর শক্তির পরি”্ুরণ দেখিতেছি। 

11506518770 11011017 

পরমাণুর এই শক্তিকে আমর। ছুইভাবে বিচার করিতে পারি--%5এ 

ঢ:0615% এবং চ1৪৪ [96155 ) উদাহরণ দিয়া বুঝান মাউক। (1) 11550 

[1678 7) শক্তি যখন পরমাণুর মধ্যে স্থির হইয়া! থাকে, তখন পরমাণুর কোন 

গতি (2298102) থাকে না) পরমাণু তখন নিশ্চল হইয়া কোন এক স্থানে অধস্থান 

করে। তবে নিশ্চল থাকিলেও উহ! কিন্তু শক্তিহীন খাকে না; ফলে সহজে উহাকে 
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উহার স্থান হইতে সরান যার নী। টেবিলটি সরাইতে যাও--ধেখিবে তোমার 

আক্রমণ প্রতিরে।ধ করিবার জন্য টেবিলও নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতেছে । অবশ 

মান্নষ যেমনভাবে শক্তি প্রয়োগ 'করে টেবিল ঠিক.তেমনভাবে শক্তি প্রয়োগ করে 
না; তবুও নিজের ভারে বলীয়ান হইয়া! উহ! নিজের স্থানটুকৃতে জাকিয়া বসিয়া 

থাকিতে চার, সঙ্গে স্থানচ্যুত হইতে চায় না । শক্তি এক্ষেত্রে বদ্ধভাবে বিরাজ 
কারতেছে । এই বন্ধশক্তিকেই 2৪৮৮০ বলে; প্রতিরোধ ইহার প্রধান কাজ। 

111) ৮5০ [2185185 ) শক্তি যে সকল ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে তাহা নহে, ইহ! 

॥ক্ত ভাবেও বির!'জ করিতে পারে ; তথন্ ইহাকে ভাত 80061 বলে । শক্ছি 

বখন রি ক্রিরা করে; তখন পরমাণু আর নিশ্চল থাকিতে পারে না? শক্ষির 

প্রভাবে সচল হইয়া ইহাকে স্থানান্মরে গমন কবিতে হয়। তুমি মখন প্রবলভাবে 

টেবিলের উপর শক্তি প্রয়োগ কর, তখন আর টেবিলের পক্ষে নিশ্চল হইয়া বসির 

থকা সম্ভব নহে) ইহাকে নি্গস্থন ত্যাগ করিষ! অন্যত্র গমন করিতে হয়| 

«এইভাবে গমন বা গতির (1০0০০) উদ্ভব 1 একটি বল্ যখন আর একটি 

ধল্কে ধাক্ধ। যাবে, তখনও ঠিক এইরকম অবপ্তার সি হয়। এ্রথম বলের শক্তি 
দুক্তি লাভ করিয়। ষথন দ্িতীর ব্লকে আরুম্ণ করে, তখন প্রথম বলের জন্য স্থান 

হাটিয। দিঝ। দ্বিতীয় বলটিকে অন্য স্থানে যাইতে হয়। এইভাবে স্থান হইতে 

ও।নান্তরে গমন কর|কে গতি বলে। বদ্ধশক্তি মুক্তি পাইলেই গতির কটি হয়। 

তাই মুক্ত শক্তিকে ইংবাছীতে ৫০০০০ বলে । 

তাহা হইুল দেখ। গেল ঘে তত এবং ১০০০০ ইহাদের মপ্যে বিশেষ 

কোন পার্থক্য নাই , ইহার! বন্তৃত একই ছিনিষের বিভিন্ন দিক। উপঘার 

ভাষায় বল। যায় থে শক্তি যখন ঘশীভত হইয়! নিশ্চল থাকে) তখন উহ ৪৮০) 

আর শক্তি ধখন্ তরল হইয়া! চঞ্চল ভইঘ। পড়ে, তখন উভা 0980001 উহাব। 

একই শক্তির বিভিন্ন রূপ । অতএব পরমাথুকে শুধু ১1807 ব! জড় বলা সঙ্গত 

নহে; উহাকে ঘনীভত শক্তি বলাই অধিকতর সঙ্গত, অর্থাৎ শক্তির ঘনীভূত 

রূপের নাম পরমাণু । এই পরমাণুব সাহায্যে জড়বাদিগণ কিভাবে বিশটি 

করেন, তাহাই আমরা 'এখখন আলোচনা করিব। তাহাঁলা বলেন, প্রতোক 

পরমাখুরই নিজ নিজ গুণ বা ধন আছে; বেষন হাইডোজেন পরম[ণুর একরকম 

গুণ, 0%5৪০০-পরমাথুর আর একরকম গুণ; এইসব গুণ অন্তথারী বিভিন্ন পরমাণু 

বিভিন্ন ভাবে ক্রিরা করে । ইতাকে প্রাকৃতিক নিম বলে। এইন্প প্রাকৃতিক 

নিয়মের বনীভূত হইয়। পরমাখুগুলি গনস্তকাল পরিয়! দিকে দিকে ছুটিয়া চলিরাছে | 

যখন মিলিত হইতেছে তখন পরম্পরের স্বভাব মন্ঘায়ী তাহার! যৌগিক পদার্থে 



১৪৮ দর্শন প্রসঙ্গ 

পরিণত হইতেছে ; আর যখন বিচ্ছিন্ন হইতেছে তথন নিজ নিজ অন্তনিহিত 
তেজের প্রভাবেই তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িতেছে। বাহির হইতে কেহ 

উহাদিগকে জোর করিযা মিলিত করিতেছে না, ব। জোর করিয়া ভাঙিয়া দিতেছে 

ন1) ইহাদের মিলন ও ভাওন, গতি ও স্থিতি, স্পন্দন ও উত্তেজন_-সবই প্রকৃতির 

নিয়মে সংঘটিত হইতেছে । এইভাবেই জগত সৃষ্টি হইতেছে, শুধু জড়-জগৎ 
নহে, প্রাণী-জগৎ্ ও অধ্যাত্স-জগৎ-সকলেরই মূলে রহিয়াছে এইসব অণুপরমাণুর 

ক্রিয়া প্রক্রিয়া অর্থাৎ এইস্ব পরম।ণু হইতে সুর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের স্তার শুধু যে 

অচেতন পদার্থই উৎপন্ন হইতে পারে, তাহ নহে + জীব জন্তর প্রাণ এবং মানুষের 

মনের ন্যায় সচেতন পদার্ধেরও উদ্ভব হইতে পারে এবং উদ্ভব হইয়া থাকে । অতএব 

চেতন ও অচেতন সকল পদার্খেরই মূলে আছে এইসব জড় উপকরণ; ইস্থারাই 

নানাভাবে সংগঠিত হইয়া নানাবিধ রূপে আবিভূতি হইতেছে । ইহাকে বিশুদ্ধ 
জড়বাদ (18061151150) বলে , ইহাছে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই; পরমাথুই 

একমাত্র কারণ ।* 
1৬1০০18875109] [৮০15161012 

পরমাণু হইতে সব সৃষ্টি হইতেছে বটে, তবে বল! ঝ|হুল্য একদিনেই সব সষ্ট 

হয় নাই; কোটি কোটি বৎসরের বিবর্তনের ফলে ইহারা আজকাল বর্তমান আকার 

গ্রহণ করিয়াছে । এইভাবে বিশ্ব-জগত, জীব-জগণ্। অধ্যাত্-জগত "প্রভৃতি বিভিন্ন 

জগতের উদ্ৃব হইয়াছে । প্রথমে স্থধ চন্দ গ্রহ নক্ষত্রেব উদ্ছব হইয়াছে ; তারপরে 

জীবজন্ত আসিযাছে, সর্বশেষে মানুষের আবিঠাব হইরাছে | মান্ষ বলিতে এখানে 

আমরা বিশেষভাবে তাহার মন ব। আত্মা বুঝি; এই আত্মা কি করিরা আবিভাব 

হইল তাহ! আমরা অপ্যাম্স-তত্বে আলোচন! করিয়াছি; তঙ্প্রসঙ্গে জডবাদিগণ 

কিভাবে উহা ব্যাখ্যা করেন, তাহাও বলিয়াছি। তাহাদের মতবাদের নাম 

16০10212169] 7৮০14০০০ 0£ ৬1100.) তাহার। বলিতে চান যে পরমাণুই 

বিবপ্তিত হইয়৷ আত্মাতে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু উহা যে সম্ভব নহে, তাহা 

আমরা যথাস্থানে প্রমাণ করিঘ্াছি। অতএব এবিষয়ে এখানে আর কিছু বল 

ঢু, আজকাল 1১195791150 ন! বলিয়া অনেকে ইহাকে ৪ নামে অভিহিত 

করিতেছেন। তাহার কারণ, পূর্বে 180: বলিতে যাহ! বুঝাইত আজকাল ঠিক তাহা! বুঝায় ন। 

পূর্বে 2186৩: বলিতে নিষ্ক্রিয় জড় পিও বুঝা ইত; ইহার নিজের কোন অন্তনিহিত শক্তি ছিল না; 

ইহাকে পরিচালন করিবার জন্ঠ বাহির হুইতে শক্তি আনিতে হইত ॥ কিন্তু আজকাল 21966) 

বলিতে আমরা ইহার অগ্তনিহিত শক্তির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করি বেশী। ইহার নিজন্ব শক্তি, ধর্ম 

বা গুণ আছে; এই শক্তি বা গুণ অনুযায়ী কাজ করাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম অম্ুযায়ী কাজ করা 
বলে। তাই এই মতবাদকে উংরাজীতে আজকাল 151019115 বল! হয়। 
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হইবে না। তারপর “প্রাণ-তত্বে” প্রাণ এবং প্রাণীর আবিাবৰ সম্বন্ধে আলোচনা 

কর। হইয়াছে , সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদিগণের মতবাদ ও (25০1)210108] ['৮০1/0101 

০ 116) ব্যাখ্যা করা হইয়াছ্ছে'। জড়বাদিগণ বলিতে চান যে পরমাণুই বিবতিত 

হইয়া প্রাণে পরিণত হইয়াছে । ইহা যে সম্ভব নহে তাহা আমরা যথাস্থানে 

ব্যাখ্যা করিয়াছি ।ঞ্ অতএব এবিষয়েও এখানে আর কিছু বল! হইবে না। এক 

কথাঘ 11615] 2০100500 এবং 83191051051 ঢ৮০100০0, সম্বন্ধে জড়বাদিগণ 

যাহা বলেন তাভা পুবেই ব্যাখ্য। করা হইঘাছে। এখানে আমরা শুধু তাহাদের 

00500010910] 72৬০10101) ব্যাথ্য। করিব , অর্থাৎ হ্ুধ চন্দ্র গ্রহ সমন্বিত এই 

বিশ্বব্রহ্ধা্ড কেমন কবিয়া উদ্ভুত হইল, তাহাই আমরা এখন আলোচনা করিব । 

এই প্রসঙ্গে 7675616 956006+ এব 1,2015০০-- এই ছুইজন পণ্ডিতেৰ 

নাম বিশেষ উল্লেখযেগ্য | ঈশ্বরকে বাদ দিয়া শুধু অনুপরমাণুর সাহায্যে 
তাহারা বিশ্ববিবর্তন ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়ছেন। তীহারা বলেন, 

মরা আজ যে প্রথিবীতে বস করিতেছি, কোটি কোটি বংসর আগে উহার 

আকার ও গ্ঠন ঠিক এইরূপ ছিল না! তখন অসংখ্য এণুপরমাণু পরস্পরের 

সহিত সংযুক্ত হইয়। এক বিরাট ক্ুগ্কাটিকার ন্যায় মহাব্যেমে ভাপিয়া বেড়াইতে- 

ছিল; গভীর রাতে আকাশে ছায়াপথ (10115 ৪5) দেখিতে ফেরকম 

লাগে, অনেকট। হযত সেইরকমই দেখিতে লাগত । ইহাকে আমর। নীহারিক। 

(০৮৪1) বগিতে পারি। হার মধ্যে কোথাও কোন পাথক্য বা 

বিভিন্নত। স্থিল না) সমস্ত পরম] একত্রিত ভইয়। এক বিশাল সমগ্টির 

কটি করিয়াছিল । এই একত্রীভূত পদথটিকে [70000612005 10097 বল। 

যাইতে পারে | 001592609099 মানে সমসব ; অর্থাৎ ঘে সব উপাদান 

লইয়। এই সমর কৃষ্টি হইয়াঙিল তাহার প্রথমে সবই সম-সন্বা সম্পন্ন ছিল; 

অর্থাৎ “ভাই ভাই এক ঠা), ভেদ নাই ভেদ নাই)” ইহাদের মধ্যে তখন 

কোন ভেদ ছিল ন!। ভেদ আসিল পরে। নিজেদের অন্তনিভিত শক্তির 
পাশপাশি পপিশা পি ৮ পপাপিপশসীিসস পা শান পপ | শি ০ পাশপাশি ১ শে পশাশপসপাশাপা না শীসপীপ পাশা পতি শশা শিপ | পলাশী 

৬ স্পি 

রগ আমাদের র মতানুসারে পরমাণু হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে শা, মনেরও উৎপত্তি 

হইতে পারে না। পরমাণু হইতে পরমাণু নদৃশ পদার্থেরই উৎপত্তি হওয়া সম্ভব. (2150179191০91 

1৮9১19019১) ; মন ও প্রাণের স্থায় একেবারে অভিনব পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। 

পরমাণু ও প্রাণ ( বা পরমাণু ও মন ) ইহাদের মধ্যে এত বৃহৎ বাবধান ( £৪০ 7 1১001, ) বিদ্যমান 

যে পরমাণুর পক্ষে উহ। অতিভ্রম কর! সম্ভব নহে : অর্থাং পরমাণুর পক্ষে প্রাণ বা মনের ম্ঠায় এক 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষে পরিণত হওয়! অসম্ভব । যখন এক সম্পূর্ণ নুতন জিনিষের উদ্ভব হয় তখন 

1০91১815108] বিবর্তনবাদের দারা উহ! ব্যাখ্য। কর! যায় না; তথন চ70518৩06 চ৮০1509ঘ 

গ্রহণ কর! ছাড়। আর উপায় নাই। 



১৫০ জড়-তত্ত 

প্রভাবে এবং বাহিরের তাপে ও চাপে যখন এই সমষ্টির মধ্যে ভাঙন দেখ। 

গেল, তখনই ভেদের সৃষ্টি হইল। যাহারা এতদিন একত্রে ছিল তাহারা 

এখন সমষ্টি হইতে বিক্ষিপ্ত ইহয়া নানাভাবে পৃথক হইয়া পড়িল। এইভাবে 
একটি প্রকাণ্ড পিগ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া বুধ রূপ গ্রহণ করিল; আর অন্ান্ত অং 

পৃথক হইয়! শনি, মঙ্গল, পূথী প্রভৃতি গ্রহরূপে দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে পূব 

সমষ্টির সম-সত্বী ধ্বংস হইয়া গেল; বিভিন্ন সত্বার আবিভাবে তখন বিষম- 

সত্বার (17666:096)90909 170০% ) উদ্ভব হইল, ইহারা আর ভাই ভাই 

এক ঠাই রহিল না; বিভিন্ন হইযা বিভিন্ন সত্বার শট্টি করিল। তবে 

এইখানেই সব শেষ হইয়া গেল না; কারণ যে পৃথিবী সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইয়া আসিল, কিছুদিন পরে উহার মধ্যে আবার বিভেদের বিষ ক্রিয়। 

করিতে লাগিল; ফলে যে পৃথিবী 'প্রথমে একই রকম (10200986060 ) 

ছিল, তাহার মধ্যে ক্রমশঃ বিভিন্ন দৃশ্তের উদ্ব হইতে লাগিল -পবৃত হইল, 

সমুদ্র হইল, বনজঙ্গল প্রভৃতি ([7667098605045 ) কত কি হইল। প্রথমে 

যাহ। সমষ্টিভৃত ( [06651860 ) থাকে, তাভাই পরে খণ্ডিত (0151006818660 ) 

হইয়া বিভেদের স্ষ্টি করে; প্রথমে যাহা সম-সত্বা থাকে তাহা হইতেই 

বিষম সত্তার উদ্ভব হয। এইভাবে কোর্টি কোটি বৎসর পরিয়! বিশ্ববিবত্তন 

টলিয়াছে, এবং তাহারই ফলে আজ এই স্তর্ধ-চন্ত্র গ্রহ সমন্বিত বিশ্বের কষ্ট 

হইয়াছে । এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই, অণুপরম[ণুই ইহার একমাত্র 

কারণ; প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী বিবতিত হইয়াই ইহার! বিশ্ব সষ্টি করিয়াছে । 

সমালোচনা 

পুস্তকের প্রথম অপ্যায়ে ভগবত্-তন্ত প্রসঙ্গে আমর! এই মতবাদের যথাঘথ 

সমালোচনা করিয়াছি; এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই । 

শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে আমরা পরমাণুর অস্তিত্ব ও উহার কার্ধ- 

কারিতা স্বীকার করি; পরমাণু সংযোগেই এই বিশ্বত্ন্ষাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, 

তাহা মানি, এবং অনাদিকাল হইতে এই বিশ্ববিবঙন চলিতেছে ও অনন্ত 

কাল ধরিয়া ইহা চলিতে থাকিবে-_ তাহাও স্বীকার করি। তথাপি আমরা 

জডবাদিগণের মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি না; কারণ তাহারা 

যেভাবে বিশ্ববিবর্তন ব্যাখ্যা করেন তাহা আমাদের নিকট মোটেই যুক্তিসঙ্গত 

বলিয়া মনে হয় না। তাহার। বলেন যে এইসব অণু*রমাথু নিজেরাই 

পরস্পরের সহিত সনুক্ত হইতেছে, এবং সংযুক্ত হইয়া নিজেরাই যন্ত্রবৎ 
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বিবতিত হইয়া! চলিয়াছে; ইহা পরিচালনা করিবার জন্য কোন মননগ্রীল 

কতার প্রয়োজন নাই । কিন্তু আমরা বলিতে চাই যে, এই বিবর্তনের পশ্চাতে 

যদি কোন মননশীল কর্তা না থাকে, তাহা হইলে আর যাহাই হউক না 

কেন, হুর্ধ-চন্ত্রগ্রহ সমন্বিত এই নিপুণ বিশ্বত্দ্ষাণ্ড হ্ হইতে পারে না। 

আমর] জিজ্ঞাসা করি--একটি সামান্য ঘডি যখন আপনা-আপনি কষ্ট হইতে 

পরে না, তখন এই স্ুষ চন্দ্র গ্রহ তারাই ব। আপনা-অ!পনি হট হইবে 

কেমন করিয়া; ধর, যে সব মালমমল। নিয়া একটি ঘড়ি নিগিত হয়, 

যেমন কাঁচ, কাটা, স্প্রিং, স্টিল প্ুভতি জিনিম সবই অনন্ত আকাশে ঘুরিয়। 

বেড়াইতেছে । তাহ হইলেই কি ইহার! আপনা-আপনি সংযুক্ত হষইঈরা। একটি 
সুন্দর ঘড়িতে পরিণত ভইতে পারিবে? ঘুরিতে ঘুবিতে কাচ আসিয়া 

কাটার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে, ভাতা আমরা হীকার কবি; এবং স্টিল 

ঘুরিতে ঘুরিতে প্প্রিং-এ পরিণত ভইচ্ডে পারে, তাহা আমরা মানিতে 

রাজী আছি। কিন্তু তাই বলিয়। কি এতগুলি বিভিন্ন জিনিষ এমনভাবে 

সংযুক্ত হইতে পারে যাহার ফলে একটি গন্দর ঘাঁড উৎপন্ন হইতে পারে ? 

উহ! কি সম্ভব 1 ঘড়িব বিভিন্ন অংশের মধ্যে মে শৃঙ্খলা ও সামন্ত 

আছে--উহ্ার উত্পন্তি হইল কেমন করির1 ) এক্ষেত্রে কোথা কোন কারি 

গরের প্রয়োজনীয়ত। নাই, সবই আকশ্িক ঘটপ। প্রবাহে ৮ হইতেছে-- 

ইহা কি সম্ভবপর ব্যাপার? ঘড়ির বিভিন্ন অ'শের ঘধ্যে দে শৃঙ্খল ও 

সঙ্গতি লক্ষ্য করি, তাহ। অগেঙ্গাও অপিকতব শুঙ্খল। 5 সামপ্ধস্য দেখিতে 

পাই শ্ধ-চক্্র-গ্রভ নক্ষত্রের মধ্যে । যে আশ্চঘ শঙ্খলা ও নিরমান্ুবতিতা 

সহকারে এইসকল বিশাল গ্রহ উপগ্রভ নিরন্থর আবঙন করিয়া চলিয়াছে, 

তাহা ভাবিলে আমর! অবাক হর। বা । উভাদের অন্ভুভত শুঙ্খনা ও 

পারম্পারিক সামঞ্তন্ত আসিল কোথ] হইতে? তাই আমরা বলি যে ঘডি 

নির্মাণের জন্য ঘেমন কারিগরের প্রয়োজন, বিশ্ববিবতনের জন্য তেমন ৮ষি- 

কণার প্রয়োজন ; অর্থাৎ ইহাদের কোনটিই আপনা-ম।পনি সাধিত হইতে 

পরে না; প্রত্যেস্রেই মূলে আছে এক মননশল কঙ্ার মানসিক নিয়ন্ত্রণ । 

তাহ হইলে দেখ। গেল দে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া জড়বাদিগণ যেরূপ 

ভবে বিশ্বহ্ষ্টি ব্যাখ্যা! করিবার চেষ্টা করেন (0৫6015970158] [7৬০10002, ) 

তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে । আমাদের মতানসারে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া 

শুধু অণুপরমাণুর সাহায্যে বিশ্বসুটি ব্যাখ্যা করা যায় না। পরমাণুসমূহ 
বিবত্তিত হইয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু এই বিবর্তনের পশ্চাতে আছে ঈশ্বরের 



১৫২ দর্শন প্রসঙ্গ 

নিয়ন্ত্রণ । তিনিই ইহাদিগকে স্বীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালনা করিতেছেন 

স্প্যাহাতে ইহারা বীরে ধীরে বিবতিত হইয়া তাহারই পরিকল্পিত স্থর্য চন্দ্র 
রূপায়িত ভইতে পারে । এইভাবে যে বিশ্ব বিবর্তন ব্যাখ্য। করা হয় তাহাকে, 

উদ্দেশ্যমূলক বিবতন বা 610102102] 7:৮০10610% বলে। 2৩12০11213108] 

বিবঙ্তনের ন্যায় ইহা মোটেই নিরুদেশ অভিযান নহে; ইহার মধ্যে ঈশ্বরের 

উদ্দেগ্য নিহিত আছে। বস্ততঃ তাহার সেই উদ্দেশ্তকেই কার্ধে বপায়িত 

করিবার জন্য এই বিবঠন-চক্ত পরিচালিত ভইতেছে । 

জত্লাদম্ণ শ্রযাল 

স্থান প্রসঙ্গ (171)6 7:০01916107 01 91780০6 ) 

আমর পুর্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, জড পদাথ মাত্রেরই একটু না একটু স্থান- 

ব্যাপ্তি আছি। যে স্থানে অধুনা এক জড পদার্থ বর্তমান অ|ছে তাহা সেস্থান 

ত্যাগ করিতে পারে বটে, কিন্ধ যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাকে কোঁন না 

কোন স্থান বিশেষে বি্যমান থাকিতেই হইবে । এইভাবে যাহা প্রত্যেক 

জড পদার্থের মধ্যেই অপরিহার্ধরূপে বিছ্ধমান তাহাকে পারিভাষিক সংজ্ঞার দেশ 

(9০৪) বলা হয়। দেশ-তত্ দর্শন শাস্ত্রের এক জটিল তত । এখানে সংক্ষেপে 

ইহার কথা কিঞ্চিৎ আলোচন| করা হইবে । দেশ সম্বন্ধে আমরা চারি প্রকার 

মতবাদ ব্যাখ্যা করিব; যথা-:0916০05 16৬) 90101620052 ৮15৩, 

191061217 ৬1০৬/ এব 17065611010 ৬16% | 'গ্রথমতঃ 

[১ 00)508855 ৬75৬৮, 

ইভাই স্থ।ন সঙ্ন্ধীয় সাধারণ মতবাদ ( 0:00820010 85056 ৬16৬ )। সাধারণ 

মতে আমরা কি ভাবে স্থান প্রত্যক্ষ করিষা থাকি, ভাহাই প্রথমে একটি উদাহরণ 

দিষ! বুঝান যাউক । তুমি আকাশের দিকে তাকাইয়! দেখিলে যে, অসংখ্য তারা 

ঝিকৃমিক্ করিতেছে ; তুমি ম্প্ দেখিতে পাইতেছ যে ইহারা পাশাপাশি একই 

সঙ্গে বিদ্যমান রহিয়াছে । মনে রাখিতে হইবে, তারাগুলি একটির পর একটি 

আসিয়! উপস্থিত হইতেছে না; সবগুলি তারাই একই মুহুর্তে বিরাজ করিতেছে । 

ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? স্থান-ব্যাপ্লিই উহার একমাত্র কারণ; স্থান আছে 

এবং স্থানের মধ্যে ব্যাপ্ত আছে বলিয়ই তারাগুলি একই সঙ্গে অবস্থান করিতে 
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পারে, নতুবা সবগুলি তারা জডসড় হইয়া এক কিস্তৃতকিমাকাব পদাখে পরিণত 

হইত; এবং তাহাও হইতে পারিত কি না সন্দেহ ; কারণ, এক কিস্তুতকিমাকার 

পদার্থে পরিণত হইলেও উহাকে তো কোন স্থান বিশেষে অবস্থান করিতে হইত. 

কিন্তু স্থান না থাকিলে অবস্থান করিত কোথায়? এই অসম্ভব পরিণতি হইতে 

রক্ষা করিয়াছে_ স্থান-ব্যাপ্তি। স্থান মানে সেই জিনিব যাভার জন্য ছুই বা 

তল্তোধিক পদার্থ একই মুহূর্তে একই সঙ্গে পাশাপাশি বিছ্বাযান থাকিতে পারে (০০- 

৫19500০6) | অতএব আকাশে তারাগুলিকে একই মুহুর্তে পাশাপাশি দেখিতে 

পাইয়া আমর! প্ররুতপক্ষে স্থানই প্রত্যক্ষ করি-_যাহা না থাকিলে ইহাদের একত্র 
অবস্থান সম্ভব হইত না। তাই স্থানকে সাধারণত; আমর| এক বিরাট আধাব 

বলিয়। মনে করি , জল যেখন পাত্রের মধ্যে আপুত থাকে, জড়পদার্থসমূহও 

তেমন স্থানের মধ; বিভ্বামান থাকে । ইহা তাহাদের আধার | 

এই আধার ছাড়। কোন জড পদার্থ ই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। ইভা স্থান 

হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে কটে, কিন্ধু যেখ(নেই ধাউক ন। কেন, উহাকে কোন 

স্থান বিশেষে বি্তঘান খাকিতেই হইবে । কিঞ্চিৎ হানি দখল ন। করিয়া ইহ 

কিছুতেই বিরাজ করিতে পারে না। এই স্থান-ব্যাপ্তি আছে বলিয়া প্রত্যেক 

জড পদার্থেরই একটু না একটু দৈর্ঘ) গ্রস্ত ৬ উচ্চতা ।7000661010060510178) 

আছে। কলম পেন্ষিল, টেবিল চেনার, গাছ পাভা ধলফুল যে কোন পদার্থের 

দিকে লক্ষ্য করিলেই একথার সত্যত। উপলব্ধি করিতে পারিবে ;.দেখিতে পাইবে 

যে প্রত্যেকশ্টজনিষই অল্লাধিক দীর্ঘ, প্রগ্গ এব উচ্চ। কেন পেন্সিল একটু বেশী 

দীর্ঘ আর কোন পেন্সিল একটু অল্প দীর্ঘ, কোন টেবিল বেশ প্রশস্ত আর কোন 

টেক্লি অল্প প্রশস্ত, কোন গছ মধিক উস্চ আর কোন গাছ অল্প উচ্চ, কিন্তু এমন 

কোন জিনিব দেখিতে পাইবে না যাহার ঘোটেই টৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা নাই | ই 

সম্ভব নভে; কারণ জঙপদ৭থ মাত্রেরই প্রান ব্যাপ্তি আছে, এব যাহার স্থান-ব্যাপ্ি 

'অ[ছে১ ভাহাবই দৈর্ঘ প্রস্থ ও উচ্চতা প্রতি গুণ থাকিতে বাধ্য | 

ই স্থানকে আমর। অসীম বলিষ| বিবেচনা করি । ইহাব কোন সীমা নিদেশ 

করা যায় রর যদি মন কর। যায় থে কোন এক জাপগায় আমরা ইহা শেখ 

হইরাছে, তাহা হইলে শ্বভাবভঃষ্ প্রশ্ন ওগে-উহার পরে কি আছে? হয় কিছু 

আছেঃ নদ নাই; বদি কিছু থাকে, তবে নিশ্চয়ই উহ্থা স্থানের মধ্যেই 
বিগ্বমান আছে, নতৃধা উহা থাকিবে কোথায় ? আব যদি কিছু না থাকে, তবে 

ব্লিতে হুইবে শৃন্তস্থান পড়িয়া আছে; কিন্তু শৃন্স্থানও তো স্থান। সেইজন্য আমরা 
বলিয়াছি যে স্থানের কোন শেষ নাই , ইহা অনন্ত ও অনীম। তবে এই অপীম 
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স্থানকে আমরা কিন্তু অপীমবূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; কারণ আমাদের ইন্জিয় 

ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ; এই প্রকার ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ ইন্জিয়ের পক্ষে অসীম স্থানকে 

অখগুরূপে প্রত্যক্ষ কর! সম্ভব নহে; তাই উহাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া 

সসীমরূপে প্রত্যক্ষ করি । ঘরে বাহিরে, কান্ত!রে প্রাস্তরে-_যেখানে ঘাহ! দেখি না 

কেন, সবই দেখি সেই অসীম স্থানের খপ্ডিত রূপ মাত্র; উহার অনস্ত অথগুরূপ 

তো কোথাও দেখিতে পাই না। প্রত্যক ক্ষেত্রেই উভ| সীমায়িত হইয়া আমাদের 

সম্মুথে বিরাজ করে, অনীমকপে নহে । * 

02)5০8155 2720 /109018205 

স্কান বলিতে আমর] সাধাবণতঃ কি বুঝি তাহ।ই উপরে ব্যাখ্যা করা হইল। 

ইহাকে 0৮$6০81%5 ৮15৮ বলে। কারণ, এই মতাগসারে স্থানের এক স্বত্ 

অস্তিত্ব আছে। জডপদার্থের যেমন অস্তিত্ব আছ্ছে স্থানেরও তেমন অস্তিত্ব আছে । 

আমর। কেহ লক্ষা করি আর না করি, বতির্জগতে যেমন কষ-চন্ত্র-গ্রহ-নক্ষণ্জ 

বিছামান আছে, তেমন স্কানও সর্বত্র বর্তমান আছে; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি স্থান 

ছাড়া ইহার! থাকিতে পারে নাঁ। তাই ার-দর্শন বলেন যে, ক্ধ-চন্দ্-গ্রহ-নক্ষত্র 

ধংস হইতে পারে, কিন্তু স্থান কখনও ধ্বংস হইতে পারে না। স্তান_নিতা, 

শাশ্বত ও চিরন্তন । ঈশ্বর যেমন অন1দিকাল হইতে বিরাঁজ করিতেছেন স্থান ও 

তেমন অনাদিকাল হইতে বিরাজ করিতেছে ; কেহ উভ! 2ষ্টি করে নাই; কেহ 
ইহা ধ্বংসও করিতে পারে ন!। ইহাকে আমর। ঈশ্বরের অনন্ত কর্মক্ষেত্র বলিষ। 

বর্ণনা করিতে পারি । তীহার সমষ্টি, স্থিতি) প্রলয়-_সমস্ত কাই এই অসীম স্তানের 

মধ্যে সম্পাদিত হইতেছে , নতুবা তিনি কা করিবেন কোথায়? আর যদি ঈশ্বরে 

বিশ্বাস না করিয়া আমরা মনে করি ঘে জড়পরমাণুর ক্রিয়া-ফলেই বিশ্বজগৎ হৃষ্ট 

হইতেছে, তাহ। হইলেও স্থানের প্রয়োজন 'অপরিভাঘ; কারণ, স্থান না থাকিলে 

পরমাণুগুলি ক্রিয়া করিবে কোথায়? কোগায় ইনার] ছুটাছুটি করিবে ? কোথায় 

ইহারা পরম্পরের সহিত মিলিত হইয়। বিশত্রক্ধাণ্ড চষ্টি করিবে? 

এই মতবাদকে আমরা 2১৪০1৪$৪ ৬1৮ নামেও অভিহিত করিতে পাৰি। 

/১155010466) কারণ, এই মতানুসারে স্কান এবং স্থান সঙ্গন্ধীয় গুণ ম'ত্রই জড়বস্তর 

মুখ্য গুণ। মুখ্য গুণ মনের উপর নির্ভর করে না; ইহা নিজের বলেই বলীয়ান 
শট শশী স্পা সপ ৬ পপ পল” পাপা শাসপা শি শীত পপ, শাপলা পপ পপ ৯ পা পপ শান শপ এসপি শপ পপ শা শপ 

* অনেকে বলেন যে থও্ড খণ্ড স্থানগুলি মনে মনে একত্র করিয়াই আমর অসীমের কল্পন! করিয়। 

থাকি। কিন্তু আমাদের মতানুসারে, তাহা মোটেই সম্ভব নহে । খগ্ুগুলি একত্র করিয়া! আমর! 

যে সমষ্টি পাই, তাহ! খণ্ডেরই সমষ্টি মাত্র; অতএব থগুগুলি যখন সসীম, তখন উহ্থাদের সমষ্টিও সসীম 

হইতে বাধ্য। সসীম যৌগ করিয়া কথনে। অপীম পাওয়া যায় ন। ৷ 



স্থান-প্রসঙ্গ ১৫৫ 

হইয়া, অর্থাৎ মনঃ নিরপেক্ষ হইয়াঃ স্বাধীন ভাবেই নিজের সত্তা বজায় রাখে। 

কথাটি ভাল করিয়া বুঝাঁন যাউক। আমরা জড়বস্তর ছুই প্রকার গুণের কথা উল্লেখ 

করিয়াছি-মুখ্য-গুণ ও গৌণ-গ্রণ। 'প্রথমে গৌণ-গুণের কথা বলা ধাউক। গৌণ- 

গুণ, যেমন শব-ম্পর্শ-রূপ-রস এবং গন্ধ । এই গুণগুলি মোটেই মনঃ নিরপেক্ষ নহে) 

দরষ্টা বা ভোত্ত।র মানসিক অবস্থার উপরে নিভর করে । যেমন পর, স্বাদ ও গন্ধ) 

তুমি বর্মীদের “ঙাগী” ( পচা মাছের আচার ) খাইতে পারিবে কি? আম্বাদ কর। 

তে। দূরের কথা, গন্ধেতেঈ তুমি বমি করিয়। ফেলিবে, অথচ বর্মীদের নিকট ইহা 

খুবই স্ুম্বাছু জিনিষ । বাঙালীর! সরিষার ছেলে রান। করে, নাবিকেল তেলের বান্না 

তাহাদের নিকট বিশ্বাদ লাগে; আর মার্রাজীরা নবই নারিকেল হেলে বান্ন। করে 

সরিষা তেলের রান্নায় তাহার। মোটেই স্বাদ পায় না। আব একটি উদাহরণ, ধর 

একটু আগে আমি বরফ লইয়। নাডাচাড়। করিতেছিলাম ১ তারপরেই যদি 

এক বালতি জলে হাত ডুবাইয়। দিই তাহ হইলে জল আম|র নিকট শীতল বলিষ। 

মনে হইবে না, বরং একটু গরমই লাগিবে। অদচ শীতল জল হইতে শীতল 

সংবেদনই পাইবার কথ।; কিন্তু মার তদানীস্তন মানসিক অবশ্করর উপব নিব 

করিতে হইতেছে বলিয়া ইহা শীতল হইয়াও শীতল রূপে অন্ভৃত হইতেছে গা। 
পুনশ্চ, পর) রসগোল। খাইয়া তুমি চাবের পেয়ালার মুখ দিলে; অন্য অবস্থায় চারের 

পেয়ালা হইতে তুমি নিশ্চয়ই মিষ্ট সখবেদন পাইতে; কিন্তু এখন তো একটুও খিষ্ট 

সংবেদন পাইতেছ নী; তাই তুমি আরও চিনি চাহিতেছ্ | উপবোক্ত প্রত্যেক 

ক্ষেত্রেই "আমর! দেখিতেছি যে গোণ-গ্রণগুলির কোন স্বাদীন স্বরূপ নাই; জষ্টা 

ব! ভোক্তার মানসিক অবস্থার উপরেই ইহার হ্বরূপ নিভর কবে। কিন্ত মুখ্য-গু৭ 

সঙ্গন্ধে একথা মোটেই প্রযোজ্য ণভে | মুখ্য গুণ-স্থান সম্বন্ধীয় গুণ, যেমন ব্থটি 
কো(নখানে আছে, উপরে আছে, না নীচে আছে ১ ইভার আকার কিরূপ, পীর্ঘ ন। 

ক্ষুদ্র, ইভার ওজন কত, কম ন। বেশী; ইত্যাদি । বস্ত্বাদিগণ ( 001০৮051900) 

বলেন যে এই গুণগুলি মন্ঃনিরপেক্ষ-গ্চণ ; অথাৎ কোন ষ্টার মানসিক অবস্থার 

উপরে নির্ভর করে না । তাই বর্মী, বাঙালী, মাদ্রাজী__সকলেই একই কথা বলে। 

সকলেই বলে মেঘ উ“রে থাকে, নীচে থাকে না) আমান ছড়িকে সকলেই সোজ। 

বলে, কেহই বাঁক1 বলে না। সেইরূপ গোলাকার টাকাকে লকলেই গোলাকার বলে, 

হাতীকে সকলেই বুহৎ্ বলে, এক পোয়া ওজনকে সকলেই অল্প ওজন বলে। এসব 
ক্ষেত্রে কোন মত-পার্থক্য নাই ; সকলের মুখেই একই:কথ|। ইহার কারণ, প্রত্যেক 

মুখ্য-গুণেরই এক স্বাধীন সত্তা জাছে ; তাই সকলেই উতা সমান ভাবে প্রত্যক্ষ 

করিতে পারে । কাহারে মানসিক অবন্থ!র উপরে উহার সন্ভা নির্ভর করে না। 



১৫৬ দর্শন গুল 

1. 90100500155 15৬1 

অনেকেই উপরোক্ত মতবাদ গ্রহণ করেন না; সাহারা বলেন গৌণ-গ্ুণ যেমন 
মনঃনিরপেক্ষ নহে, ঘুখ্য-গ্রণ৪ তেমন মনঃনিরপেক্ষ নহে । মুখ্য গুণও দ্রষ্টার পৃষি 

কোণ হইতে নির্ধারিত তইয়া থাকে । উদাহরণ; বর্মী, মাদ্াজী, বাঙালী সকলেই 
বলে যে মেঘ উপরে থাকে । কিন্তু যাহার। প্লেনে চড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার!ও 

কি ঠিক মেই কথা বলে? মোটেই না; তাহারা বলে মেঘ নীচে আছে। ইহার 
অর্থ এই যে, উপর” ও নীচ" স্কান সম্বন্ধীয় গুণ হইলেও দ্রষ্টাী নিরপেক্ষ গুণ নহে। 

তাই একজনের দৃষ্টি কোণ হইতে যাহা উপরে বলিয়া মনে হয়, অন্যজনের দৃষ্টি কোণ 

হইতে তাহা নীচে বলিয়া যনে হয়। সেইরূপ, আমার ছড়ির আকার সকলের 

নিকটেই কি সোজা বলিয়া প্রতাধমান হয়? চৌবাচ্চার জলের মধ্যে ছড়িটি অর্ধেক 

ডুবাইয়। দূর তইতে প্রত্যক্ষ কর-দেখিবে ছড়িটি আর সোজা বলিয়া মনে হইত 

না, যেখানে ইহা জল স্পর্শ করিয়াছে সেখান হইতে ইহা বাকিয়া গিয়াছে বলিয়া 

প্রতীয়মান হইবে । তাহা হইলে দেখা গেল যে সরল রেখা ও বক্র রেখা--ষদিও 

স্থান সঙ্ধন্বীয় ব্যাপার, তবুও ইস্থারা দ্রষ্টী নিরপেক্ষ নে , তাই একজনের নিকট 

যাহা সরল আর এক জনের নিকট তাহা সরল ন্চে। হাতী বৃহৎ হইতে পারে বটে, 
কিন্ত সকলের নিকটেই কি ইহ বৃহৎ? বিলাতে প্রাগ এতিহাসিক জীবজন্তর এক 

চিডিয়াখানা আছে । প্রাণীতত্ববিদগণ 'প্রাগ এতিহাসিক জীবজন্তর যে কাল্পনিক 

ছবি আকিয়াছেন তাহ্ছাবই উপর ভিত্তি করিয়া এইসব অতিকায় মৃতি নির্মাণ করা 
হইয়াছে এবং চিডিয়াথানায় রাখ! হইয়াছে । এইসব ভীবণ[কার জন্তর নিকটে 

একটি হাতী লইয়া ঘাও , হাতীটি তখন আর তেমন বৃহদাকার বলিয়া মনে হইবে 

না, নিতান্তই ক্ষত জীব বলিয়। প্রতীয়মান হইবে । এক্ষেত্রেও সেই কথা; আকার 
বা আকুতি স্কান সন্বদ্ধীয গণ বটে, কিন্তু ইহা বৃ কি ক্ষুদ্র তাহা বস্তর উপরে 

নির্ভর করে না, উহ! নিউর করে আমাদের মানসিক অবস্থার উপরে । পুনশ্চ, ধর, 

এক পোয়। ওজনের একটি বাটখাবা তুম তোমার হাতের উপরে লইলে ফলে তুমি 

কিঞ্চিৎ ভার বোধ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তযে লোক এক মন ভারী 
বস্তা লইয়া যাইতেছে, তাহার সেই বস্তার উপরে এক পোয়া বাটখারা রাখিয়। 
দাও) দেখিবে সে বাটখারার ভার অগ্ভুভব করিতে পারিবে না । বল। বাহুল্য; এই 

ওজনও স্থান সম্বন্ধীয় মুখ্য গুণ। এইরূপ আর একটি মুখ্য-গুণের কথা লওয়া 

যাউক, যেমন দূরত্ব । একজন অশীতিপর বৃদ্ধের পক্ষে এক মাইল রাস্তা অনেক 

দূর; তিনি অতদূর হাটিতে পারেন না; কিন্ত একজন বালকের পন্ষে ইহা মোটেই 

দ্বূর নহে; সে দৌডাইয়। চলিয়া যায়। 



স্থান-গ্রসঙ্গ ১৫৭ 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে গৌণ-গ্ুণের ন্যায় মুখ গুণ মনঃ 

নিরপেক্ষ নহে । তাই ইহাকে 9৮/)6০৮৮ মতবাদ বলে। এই মতাভসাংর 

গৌণ-গ্রণ ও মুখ্য-গুণের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থকা নাই | স্বাদ,স্পর্শ, গন্ধ, গ্রাতৃতি 

গুণের নায় দূরত্ব, নৈকট্য, আকুতি প্রড়তি গুণও সংবেদনমাত্র | আমাদের বিভিন্ন 
ইন্ছিয়ের ক্রিয়া ফলে আমর! এইসব সংবেদন পাইয়া থাকি! সংবোদন মাজই 

মানপিক ব্যাপার ; সেইজন্য আমরা বলিয়াছি ষে মুখা-গুণ ব। গৌণ-গুণ সবই যখন 

সংবেদন-লব্ধ গুণ, তখন সবই মনঃসাপেশ্স ব্যাপাব | মনের বাতিবে কিছুত নাত; 
স্থানও মনের বাহিরে নাই । 

উপরোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমর সাক্ষাংভাবে যে স্থান গত/ক্ষ 

করিতেছি-_তাহাকে 061০5060581] 58৪০৪ অথাৎ প্রত্যক্সীকৃত স্থান বল! 

যাইতে পারে । কিন্তু এখানে একটি কথা আছে--আমরা কী প্রত্যক্ষ করি, 

স্থান প্রত্যক্ষ করি, না স্থানবদ্ধ কোন বস্ত প্রত্যক্ষ রা একটু চিন্তা করিলে 

বুঝা ধাইবে যে আমরা যাহা 'প্রতা্গ করি তাহা স্থ হা বস্থ মাত্র, 

তবে তাহা স্থানহীন বন্ত নহে; স্থানবুক্ত বন্ত। ক ভাল করিয়া বঝান 
ম্উক। আমর! গাছপাতি।, ফলফুল, স্থঘ-চন্দ্র-গ্রভ-নন্গত্র প্রতি অসংখ্য জিনিষ 

অনবরত প্রত্যক্ষ করিতেছি ; ইহার। একই সঙ্গে পাশাপাশি বিবাজ করিতেছে | 

ইহাদের কোনটি দীর্ঘ কোনটি হ্রন্ধ, কোনটি উচ্চ কোনটি খর্ব, কোনটি গোল 

কোনটি ভ্রিকোণ--ইত্যাদি প্রত্যেকেরই এক নিজ নিজ বিশিষ্ট রূপ বা আকার 

আছে । ৮এই বৈশিষ্ট্য স্চক গুণগ্ুলিকে আমরা বস্তর অগ্রপ।ন গুণ বলিতে 

পারি; কারণ, প্রত্যেক বস্তর মধ্যেই এই গুণপ্তলি ক্ছ্ামান নাই, কাতারে! 
আছে কাহারো নাই; যেমন কোন বস্তু দীর্ঘ আর কেন বন্ দীর্ঘ নচে। 

কোন বস্ত গোল আর কোন বস্তু জিকোণ, অর্থাৎ সকল বন্কুই একরকনের 

নহে) উহাদের আকার বিভিন্ন । তবে যতই বিভিন্ন তউক না কেন, উহ] 

সকলের মধ্যেই এক সাধারণ ৭ বিদ্যমান আছেঃ তাভাব নাম রা 

(15102) বাঁ স্থান ব্যাপ্তি (59৪০6)1 যে জিনিষ দীর্ঘ তাহাবও বদ তি 

আছে, আর যে জিনিস হৃম্ব তাহারও বিস্তুতি আছে; গোল হউক ত্রিকোণ 
ভউক, উচ্চ হউক, খর্ব হউক--সকলেই কিঞ্চিৎ স্থান অপিকার করিয়। রঃ 

রহিয়াছে । সকল জড় পদার্থের মধ্যেই এই গুণটি বিদ্যমান । ভাই এই স্থান- 

ব্যাপ্তিকেই আমরা জড়বস্তর প্রধান গুণ বলির়। ব্যাখ্য। করিয়া থাকি | প্রধান 

গুণ কারণ এই গুণটি বাদ দিলে জড়বন্্র আর অন্য কোন ুণই থাকিতে পারে 

না; যাহার স্বান-ব্যাপ্তি নাই তাভাব আবাব দৈর্ঘ, প্রস্থ থাকিবে কেমন করিয়া? 

ও নি 



১৫৮ জড়-তত্ব 

যাহার বিস্ততি নাই__তহার আবার দূরত্ব নৈকট্য কি? মোট কথা, স্থান-ব্যাপ্তি 

আছে বলিয়াই ইহারা ছোট বড়, গোল ভ্রিকোণ প্রভৃতি বিভিন্ন আকার 

গ্রহণ করিতে পারে ; নতুবা আকার গ্রহণ করা তে৷ দূরের কথা, ইহাদের অস্তিতুই 
সম্ভব হইত না। 

57805 : 76705179005] 2150 (00120677551 

তাহা হইলে দেখা গেল যে, স্কান বা স্থান-ব্যাপ্িই জড্বস্তর প্রধান গুণ | যেমন 

মান্ধষের প্রধান গুণ 1২961010911) তেমন জডবস্ত্রর প্রধান গুণ স্বান-ব্যাপ্তি | বে 

প্রপান গুণ হইলে কি হয়? প্রণান গুণ হইলেই যে ইহার এক নিজস্ব স্বাধীন জর 
থাকিবে, তাহা নহে। ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব উহা হইতে বিচি 

হয়া প্বত্ন্ত্ব ভাবে ইহ। বিরাজ করিতে পারে না। যেমন, ধর, ঢ২8610179116 ; 

প্রত্যেক মাঘের মধ্যেই ইহা বিছ্বামান মাছে, ইভ| মাগযষের প্রধান গুণ । কিন্ত 

তা বলিয়া ইহা কি মান্য হইতে বিচ্ভিন্ন ভইয়া হবতন্ধ ভাবে বিরাজ করিত 

পারে? তাহা অপভ্ভব। 7২৪৮1029110 থাকিলেই বুঝিতে হইবে ইহা1| কোন 

ব্যক্তি বিশেষকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে ) ইত নিরবলন্দ হইয়! ভাপিয। 

বেডাইতে পাবে না। সেইরূপ প্রত্যেক ক্ছড় পদার্থের মধোই স্থন-ব্যাপ্তি 

আছে বটে, কিন্তু জড়পদার্থ ভইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। স্বাধীনভাবে ইভা থাকিতে 

পারে না; সর্বদাই কোন জড়পদার্থকে আশ্রয় করিয়; ইহা বিরাজ করে । তাই 

যেদ্িকেই আমর] তাকাই না কেন, কোথাও কোন নিরবলম্ব স্থান দেখিতে 

পাই না; দেখি ইহা কোন বসকে অবলগ্বন করিয়া বিস্তত রহিয়াছে । বস্থর 
মধ্যে শীমাবদ্ধ হইয়া, বস্থর রূপে বূপায়িত হইয়া, ছোট বড ত্রিকে।ণ রী তি 

অ-কার গ্রহণ করিয়। বস্তুর মধ্যেই ইহ! বিরাজ করে; বস্তু হইন্ডে বিচ্ছিন্ন ই] 

কোন স্বত্ত্ব সত্ত। নাই । তাই আমরা বলিয়াছি যে আমর! কখন “শুধু স্থান” 
প্রত্যক্ষ করি না, আমর। “ৰস্তযুক্ত স্থান” প্রত্যক্ষ করি ; যে স্থান বস্তর মধ্যে 

বিস্তৃত রহিয়াছে উহাই আমর৷ প্রত্যক্ষ ধরি, বস্তহীন নিরবলম্ব সান কেহ 

কখন দেখিতে পারে না। 

এইপ্রক1র বন্তহীন নিরবলঙ্গ স্থান আমর প্রত্যন্গ করিতে পারি না বটে, কিন্তু 

ইহার কথা আমর সকলেই কল্পনা! করিতে পারি। যেমন [২৪1029110-এর 

উদাহরণটি লওয়! ধাউক ; ইহ! ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করে না বটে, 

তবুও আমর: স্বতন্ত্রভাবে ইহার কথ। চিন্তা করিতে পারি। ইহা যখন 'প্রত্যেক 

ব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান আছে, তখন সেই ব্যক্তিগুলির কথা বাদ দিয়! শুধু 

তাহাদের এই সাধারণ গুণটির প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারিলেই হইল; তাহ। 

রত 
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হইলে বাক্তিগুলি বাদ পড়িয়া যায়, শুধু তাহাদের গ্রণটিই আমাদের মনের মধ্যে 

একক ভাবে বিরাজ করিতে থাকে । ইহাকে আমরা 099৫০ ব। ধারণ! 

বলি। স্থান সম্বন্ধেও ঠিক এই কথ প্রযোজ্য | , আমরা যেস্থান প্রত্যক্ষ করি তাহা 

নরধদাই বস্তর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু একে একে সমস্ত বস্বগুলি বাদ দিয়! 

বি শুধু উহাদের সাধারণ গ্ুরণটির প্রতি মনঃসংযোগ করি, তাহ। ভইলে বস্ত্র 

যৃতিগুলি ধারে দীরে আমাদের মন হহতে সরিব। যায়) তখন শুধু এক অমূত্ত ধারণ। 
আমাদের মন্রে মপ্যে বিরাজ করিতে খাকে | ইভাকে আমরা 0০206559] 

309০6 ব! পারণামূলক স্থান বলিতে পার । তথন আমর। শুধু স্থানের কথাই 

চিন্ত। করি, বস্তর কথ। চিন্তা করি ন।। এইভাবে বস্তু ভইতে স্থানকে নিস্ছিন্ 

করিধ। “অধু স্থানের” কথ চিন্ত। কর|কে “ধারণ করা” বলে। বলা বানুলয, 

“ধারণ। কর।” বিশ্বন্ধ মানসিক ক্রিয়া । আমর। মনের মধ্যে যাহা ধারণ করিয়া 

রাখি তাভা মনোজগতের বিষঘবস্ত 194১)৩০0৬), তাহাকে বঠিজগতের বিপয়বন্ত 

(0৮1০০0৮6) বল। যা না। অতএব আমর। যে পারণামূলক স্তানের কথ। 

ব্ণিলাম তাহা জাগতিক পদথ নহে, তাভ। মানসিক কাই) মনের মবোই ইত| 

বিরান্জ কবে । 

এখন এই প্রসঙ্গের উপপংহার কর। গাউক | আমরা প্রকার স্থানের কথ। 

বলিলাম, ট1560৮98] 908০০ এব 00970606041] 30206 1 [6106[908] 

১7৪০০ আমর। সকলেই প্রতাক্ষ করি ১ বন্থুর মদ উহ। নিবদ্ধ থাকে; ইন্দরিরের 

দ্বার! বস্ত প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে এই স্থান আমর! প্রত্যক্ষ করিয়। থাকি। 

অতএব ইভ। ভুরষ্ট। নিবপ্ঞ্ে বা মননিরপেক্ষ বস্তু নহে । খিতীয়তহঃ 09০৭1 

82৪০6) উহ। আ.মর। প্রত্যগ করি ন।; ইহ। আমর| মনে মনে নারণা করি। 

তবে গ্রত্াক্ষীকুত উপাদানের উপরেই আমাদের এই সারিণ। প্রতিঠিত। স্থান 

সংলগ্ন যে বস্তু প্রত্যক্ষ করি, সেই বস্থকে বাদ দিয়া ষথন শুধু স্থানের কথাই চিন্তা 

কন্সি, তখন আমর! 0015০800081 9৪০6 বা পারণামূলক স্থানের স্ষ্টি করি*; 

তএব ঈহাও মনঃনিরপেক্ষ জিনিষ নহে । মোট কথা চ61০20608]510806 এবং 

002061099] 57৪০৫ -উভঘেই মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার । 
পপ পপ পপ 

শা সপ আদ শত পপ পাপা সপ সাপ ৪ পপ শশী শি শস্পিিশি ০ শপ ৮ সপ শী অপ পর উপ পপ আপ লাশ | শি স্পাস্পি সম স্পা সত সপ 

ক ইহ| হইতে বুঝ! যাইবে যে ্রত্া্গীকৃত স্থান “এক” নহে “বহু” ; এবং যেহেতু বহু, সেইহেতু 

প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র এবং সীম্াবন্ধ। এক কথায়, যত বস্ত, তত স্থান: তাই প্রত্যেকটি স্থানই সমীম। 

কিন্তু ধারণামূলক স্থান সসীম নহে, অসীম ; কারণ কোন বন্তর দ্বারাই ইহা আবদ্ধ নহে। সকল 

বন্ত হইতে মুক্ত করিয়া! আনিয়! আমরা ইহাকে “এক এবং অনন্ত” রূপে কল্পন করি এবং মনে করি 

ইহাই,যেন বন্গুলির মধ্যে সীগা়িত হইয়! বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 
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111, মজ061228 ৯75৬7 

এখন আমর। শভামতি ক্যাণ্টেব মতলাঁদ ব্যাথা করিব! তাঁহার মতানুসারে 

[.০০15 এবং [0126 বণিত উপরোক্ত মতবাদ গ্রাহা নঠে , উহার গোড়াতেই 

গলদ । 980)600৮5 মতে স্থান মন্দাপেক ব্যাপার ; সংবেদনের মাধ্যমে 

আমরা ইনার কথা অবগত হ্ইয়। থাকি । যেমন, তাহারা বলেন, আকাশের 

দিকে তাকাইয়া যখন আমর! অপ“খা ন্গত্র একই লাঙ্গ পাশাপাশি দেখিতে পাই 

তখন আমর। স্কানের অস্তিত্ব অবগত হই; কারণ পাশাপাশি থাক। মানেই স্ানের 

মপ্যে থাক! ; স্থান না থকিলে তাহার! পাশাপাশি থাকিবে কেমন করিয়। ? 

এক্ষেত্রে আমর। দর্শন সংবেদনের মাধ্যমে স্থানের অস্তিত অবগত হইতেছি। 

আবার স্পর্শ সংব্দেনের মাধামেও আমরা স্থানে কথা জানিতে পার; যেমন 

পাচটি মাবেল একই সর্ধে হাতের মুঠির মপো পরিলে আমরা বুঝিতে পারি যে 

উহ্ভার। একই মুছতে একত্র বিরাজ করিতেছে , স্থান আছে বলাই উাদের একত্র 

'ভাবস্তিতি সম্ভব | দর্শন ও স্পর্শন সংবেদন আপে? পেশী স্ংবেদনের মারফাতেই 

আমবা অধিকতর স্পষ্টভ।বে স্থানের অস্তিত উপলাব্ধ কবি । ভাত পা নাগা এবং 

চলা ফেবার ফলে আমব। ঘে পেশী সংবেদন পাই-তাভ। হইতে স্তানের দূরত্ব, 

নৈকট্য প্রভৃতি গুণ আমবা স্প্রভাবে উপলগ্ি করিয| থাকি । ইহার উত্তরে 

780 বলেন যে উপরোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত "আমর! এক মস্ত ভুল করিঘা 

বসিতেছি । আঁমবা বলিভেছি যে “তুমি আকাশে চাহিয়। অসংখ্য ভার! 

দেখিতেছ, ফলে তুমি স্থানে অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছ”। কিন্তু ক্যাণ্ট 

বলেন ইহা সম্পূর্ণ ভূল। তারাগুলি যে পাশ!পাশি বিরাজ করিতেছে- তাহা তুমি 

বৃঝলে কেমন করি! ? আগে হইতেই তোমার মনেব মধ্যে শানের জ্ঞান আছে 

কলিয়। তুমি নৃুঝিতে পারিতেছ্ ঘে, ইহার! পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে; নতুবা, 

মি ইহাদিগকে দেখিতে পাইতে বটে, কিন্ত ইহারা যে পাশাপাশি আছে তাহা 

তই বুঝিতে পারিতে না। যাভার স্থা" জ্ঞান নাই তাহার পঙ্ষে পাশাপাশি 

রা কথা জানিতে পারা সম্ভব নভে । সহ-অবস্থান বুঝিতে হইলেই স্থানের 

জ্ঞান থাক। দরকাঁব। সেইরূপ, যাহার! বলেন যে আমরা হাটিয়া গিয়া দুরত্ব বা 

দৈকট্য উপলব্ধি করি, তাহাদের উত্তরে ক্যান্ট বলেন যে হাটা বা হাত পা নাঁড়ার 

, ভর্থকি? পুর হইতে স্থানের জ্ঞান আছে বলিয়া তুমি হাটিতেছ বা হাত পা 
নাাকতেহ । বন্ততঃ হাত পা নাড়িয়া তুমি বুঝাইতেছ যে স্থান সন্ধে তোমার 

কিঞ্চিৎ দজ্ঞান আছে। 
সেইজন্য ক্যাণ্ট বলেন ঘে লক্ এবং হিউমের মতবাদে গোড়াতেই গলদ আছে। 

সস 
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তাহার! বলেন বে অভিজ্ঞতার ফলে আমরা স্থান স্ধদ্ধীয় জ্ঞান লাভ করি; কিন্ত 

ক্যণ্ট বলেন ষে অভিজ্ঞতার আগে হইতেই আমাদের মনের মধো স্থান সন্বপ্ধীয় 

জ্ঞান বিগ্কমান থাকে । একটু'হেয়ালির ভাষার 'বলা যাষ যে স্থান প্রত্যক্ষ করিবার 

আগেই মামর। স্থান উপলব্ধি করিয়া বসিয়া খাকি । কান্টের মতানুসারে আমরা! 

কেহই একেবারে শূন্য মন লইয়া পৃথিবীতে আসি না) প্রভোকের মনের মধ্যেই 
স্থ(ন, কাল প্রভাত কতকগুলি জ্ঞাণন্ত্র ( ০865801169 ) বি্যমান থাকে | জ্ঞান- 

ত্র কারণ, এই স্ুত্রগুলির সাহাধ্যে আমরা নানাবিধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি । 

( অ্যান্ত স্ুত্রেব কথ। পরে বলা যাইবে, এখানে শুধু স্থানের কথা বলা হইতেছে ।) 

স্কাণ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের মনের মব্যে এক প্রাকৃসিদ্ধ (£৯ 21101. ) বার্ন 

বিদ্বান আছে; ইহা কেহই চেষ্| করির। অজন করে না। আমরা যেমন চেষ্রা 

রিয। মন অর্জন কার নাই, তেমন চেষ্ঠা করিয়। এই ধারণাও অজন করি নাই 

বিন। প্রচেষ্টার ধেমন মন পাইয়াছি, তেমন মানর সঙ্গে বিনা প্রচেষ্টায় এই 

নারণাটিও আমর। লাভ করিয়াছি । তাই আমর বলিয়াছি যে আমর। কেহ শুন 

মন লইয়। এ ছগতে আমি ন। ১ মনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পারণ।এ লইয়া আপি । 

্ 

রি, 

শে 

91806 ; 4৯ 1911081 

গানও এইরকম এক ধারণ। | উইকে আমরা জ্ঞান-জএর বলিমাছি । এই 

কথ।টির অথথ বুঝান যাউক। পাটি ফুল পাইলেই একটি মাল রচনা কর। 

ভর না) ৬ই বিচ্ছিন্ন ফুলগুলিকে একত্র গ্রথিত করিবার জগ্য একটি হ্যত্রের 

গপ্রযেজন। এই স্ুত্রই ফ্ুল্গুলিকে গ্রথিত করিয়া এক অবিচ্ছিন্ন মালায় 

পরিণত করে । সেইরূপ বহির্জগতে বস্তর আবিভাব হইলেই জ্ঞানোদয় হয় 

না) এই বস্বগুলিকে একই স্ত্রে গ্রদিত করা দরকর । এই স্তর আছে আমাদের 

চনের মধ্যে, এই সুত্র ব্যবহার করিয়া আমরা বঠিঞ্গতের বন্তগুলিকে 

স্থান্বছ্' বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে শিখি; কারণ ইহাদ্গিকে স্থানবদ্ধ বলিয়া 

বিবেচনা ন। করিলে জ্ঞানলাভড কর তে। দূরের কথা, আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ 
করাই সম্ভব নহে। তাই বহির্জগতের কোন জিনিষ গ্রত।্* করিবার আগেই 

আমরা আমাদের মনের মধ্য হইতে এই স্কান-্থত্রকে বহিজগতে প্রঙ্িপ্ত করিঘ' 

দিই; স্থানের জালে ধরিয়া ফেলির। তখন ইহাদ্গিকে স্থানীয় (258681 ) রূপে 
ত্যক্ষ করি। নতুব: বহির্জগতে স্থান বলিয়া কোন দে নাত | ইহ] এক 

রঃ ছাচ মাত্র। ছ[নাকে লন্দেশে বপাগ্িত করিতে হইলে ছানাকে যেমন 

উঠচের মধ্যে স্থাপিত করিহত হয়, সেইরকম জ্ঞান আহরণ কি হুইলে জাগতিক 

5৪ 

3. 
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উদ্দীপনাকে& স্থানের মন্যে আবদ্ধ করিতে তয়। এইভাবে স্কান-স্ৃত্রের দ্বার। 

হে করিয়া আমরা জাগতিক বস্থ প্রত্যক্ষ করিয়া! থাকি । 

হইতে বুঝা যাইবে যে স্থান বলিয়! বহিজগতে কিছুই নাই) ইহা আমাদের 

মনের স্মন্র মাত্র । প্রতোক মাষের মনেই এই শ্থাত্র বিছ্যমান আছে , ইহারই 
সাহাধো আমরা জ্ঞান অন করি , সেইজন্য ইহাকে আমর] জ্ঞান-ক্ত্র বলিয়াছি | 

ক্যাণ্টের এই মতবাদের সহিত 591015০01৬৪ মতবাদের পার্থকা কোথায় 

তাভা একটু ব্যাখ্যা কর। যা্টক | তাহাদের মতে, আমব। প্রথম সংবেদন পাই, 

'হ[ব্পবে দেই পংবেদনের মাধ্যমে স্থানের জ্ঞান আহলুণ করি ;: অভিজ্ঞতার পত্র 

আসে স্থান-জ্ঞান'- ভাই ইহাকে 4৯ 00991011011 বলে। কিন্তু ক্যাণ্টের মতাতসারে 

অভিজ্ঞতার পরে আমর। এই জান লা করি শা) অভিজ্ঞতার পুৰ হইদতিই ইউ। 

আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে | বস্তুতঃ এই সঞ্চিত বা গ্রাকসিদ্ধ জ্ঞানের 
এ 

নহাঘোই আমবা অভিজ্ঞতা লাভ করি; তাই ইহাকে £১7001011 জ্ঞান বলে | এই 

পার্থক্য সবে এই ছুই আতবাদের মব্যে যথেই সাধশ্। আছে 5০1০০15 

মতানসারে স্থানের কোন জাগতিক সা নাই ইহা আমাদের মানসিক হি 

মাত্র। ক্যান্টের মভানসাবেও ইহার কেন গগতিক সম্ভা নাই) ইহাল 

সন্ত। মানপিক | তবে মানপিক হইলেও ইভাকে ঠিক মনের চষ্টি বল! যার না, বরং 

£হাকে গঞ্জ বলাই বিশে । করণ) এই প্র আমর! তে। ৮ করি না) ধেমনভাবে 

খনপসিক প্রাফলে ধারণ! বা! 00100610018] 91906 শট্টি করা ভয়। সেইরকম 

ভাবে ইভ! চেষ্ট|সভকাবে চটি করা ভঘ না| ইভ] শত্রকপে আঘাদের “মনের মপো” 

চিরকালই বিদ্বান আছে । তবে লঙ্গা কবিতে হইপে, ইভা শুধু মনের মধ্যেই” 

[বদামৃন আছে, ৫৯০ ইংার কোন অপ্ডিন্থ নই | বহিজগত প্রত্যক্ষ করিব।র 

পশ্ন স্থান এক অপবিহাষধ অংকার (70070) মাঘ £হ চাচে ঢালিয়। আমল। 

5!গতিক বণ্তকে স্কানবদ্ধ ধলিয়া প্রত্যক্ষ করি । তাই ক্যাণ্ট বলিতে পারেন) পে 

পৃথিবী হইতে যদি আমাদের মনের অস্তিহ অবলুঞ্ধ হইদ1 যায়, তাহা হইলে 

প্থিবীর কোথাও কোনও স্থাশ থাকিবে না) পুথিবী একেবারে স্থানভান নিরাক।র 

পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে | কাবণ, শ্তান তে! মনের অবদান মাত্র, যদি মূল 

না থাকিল) তবে গ্তান থাকিবে কেমন করিয়া? 

৬, 17655101019) ৬1০৬7 

ক্যাণ্ট বলেন যে আমাদের মনেব মধ্যে স্থান সন্বন্বীয় এক প্রাকসিদ্ধ (%১ 21010) 

ধারণ! আছে। যখনই আমর। বাহজগতের কোন বন্ত প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তখনই 

উহাকে এই আধারের ম.পা আধৃত করিয়া, অর্থাৎ স্থানবদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ করি। 
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যাহাকে আমরা “স্থান” বলি তাহা জাগতিক বন্ত নহে; মানসিক জাল মাত্র; এই 

মানমিক জালের দ্বারাই আমরা সমস্ত জাগতিক বস্তু আবুত করিয়া রাখিয়াছ্ি । 

হেগেলও ইহা স্বীকার করেন? তবে তিনি এই বিষয়টি আরও কুক্মভাবে বিপেধণ 

করিয়া বলেন যে আমরা যখন সকলেই এইভাবে স্থানের ছচে জাগতিক বস্ 

প্রতাক্ষ করি; তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন যথাযথ কারণ আছে । কেবল আম!র 

মনে বা তোমার মনে নহে? পৃথিবীর সকল মাহষের মনেই এই স্কান-হ্থত্র বিদ্যমান 

আচে, তাই আমবা সকলেই স্বানের মাসামে প্রতাঙ্গ করি । নকন্তু ইভার কালণ 

মর। সকলেই একই ছ'[চে চিন্তা করি? ক্যান্ট ইভাব কেন 

উত্তর দেন নাই, ইহার উত্তৰ দিয়ান্চেন হেগেল ! তিনি বলেন মান্য শুধু মম 

নুহ, তাহার পো ঈশ্বরের শববপও নিভিত আছে) বস্থভঃ ঈশ্বরই মাসের 

নো সশীমকপে প্রকটিত আচে! মাসগষেব বুদ্ধি তাভারই বুদ্ধি, মাগ্রযের চিচ্ছ। 
াঙ্গাবই চিন্ধ,) পু মানের মনো পরিমিত হ্যা | একটু সসাম রূপ গ্রহণ করিষাচ্ছে 

মান্র। তাহা হঠলে বলিতে হইবে যে আমরা মখন চিশ্তা কৰি তখন যেন ক্েসন 

ভাবে চিন্থ। করি শা, ঈখিবের র্িণান রি চিন! করি । ঈশ্বরের এই 

(বধানের মাখার্থ। উপলদ্ধি করিতে পারিলেই আমব। বুঝিভে পারিব যে কেশ 

এ[মর। শ্তান ছাড়া জগাতব কথ। চিশ্ছা। কাপতে পারি না। 

ঈখছের বিবা। কি?/৮% করাত ঈশ্বরের বিবান। চটি হাড় হিশ 

কিনতে পারদ ন। আষ্টিত তাহার পি । কিন্তু কষ্টি কারিতে গেলেঠ তাত।কে 

চাপ ও কালের কি শু করিত হয়| মাতা তিনি চ% করিবেন উহাকে 

ত। কোথা অবস্থান করিতে উঠবে, কি ছানি শা খাকিলে উঠ লঙ্কান 

করিবে কোখায? তাত কষ্ির নে সঙ্গে তাহনকে শ্ানের কথা ৯ করিতে 
হয ] *তল। হা তত তি! করত 221 বরন [51 ৩1৭ বাশের মার 

পে 
2৯. 

পাবা ফাঠত উহার কোশ বহিঃপ্রকাশ সম্ভথ €ঠত না। শেক্ম্পিযারর ? 

৬ 

এবান বল: যায় ঘে, ঈশ্বরের মনে যাহ। কল্পনা কপে বিরাজ করে তাহ।র এক 

1১091 1)9010800 অর্থাৎ ভাগতিক অবস্থানের ব্যবস্থ। করিতে হইলেই স্যার 

কা চিন্তা কবি,ত ভয়। তাহ স্থানের মধ্যে অবশ্থাপিত কপি, স্থানের ছার। 

সম(বদ্ধ করিয়াই তিনি এই সশীম জগৎ সষ্টি করিয়াহেন। ইহা হইতে বুঝা 

ধাইবে ঘে কেন আমরা সবদাই স্থানের মাগ্যমে জাগতিক বস্তর কথ চিশ্ু। করিয়া 

থাকি । কারণ, না করিয়া উপায় নাই, পূর্বেই তো বলিয়াছি ঈগরই 

আমাদের মনের মণ্যে ক্রিয়া করিতেছেন; তিনি দেভাবে চিন্বা। করেন, আমরাও 

ঠিক সেইভাবেই চিন্তা করিয়া থাকি। ঈএর নিচজই যখন স্থানের মা)মে 



১৬৪ দর্শন প্রস 

জগতের কথ চিন্তা করেন, তখন আমরাও যে তদ্রপ করিব, তাহাতে আশ্চর্য 

হইবার কি আছে? তাই যখনই আমরা জাগতিক বন্তর কথা চিস্তা করি, 
তখনই আমরা উহাকে, কোন স্থানের মধ্যে অবস্থিত বলিয়! চিন্তা করি। শুধু 
তুমি আর আমি এরূপ করি না, আমর! সকলেই এইরূপ করি; নিজেদের খুশীমত 
করি না, বাধ্য হইয়াই করি। কারণ ঈশ্বরের চিন্তাধারা অনুসরণ করিতে 

হইলে স্থানের মাধ্যমে চিন্তা করা ছাড়। গতি নাই। 

উপসংহার 

ক্যাণ্টের সহিত হেগেলের মতবাদের পার্থক্য বুঝাইয়াই আমরা এই প্রসঙ্গ 

শেষ করিব। ক্যাণ্ট বলেন যে, প্রত্যেক মান্টষের মনেই স্থান সম্বন্ধীয় এক ধারণা 

আছে; সেই ধারণা অনুযায়ীই আমরা জাগতিক বন্ত প্রত্যক্ষ করি। হেগেলও 

তাহ।ই বলেন; কিন্তু হেগেল আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে এই স্থান-স্ত্র 

শুধু মানষের মনে নাই, ঈশ্বরের মনেও আছে) বস্তুতঃ ঈশ্বরের মনে আছে 

বলিয়।ই মানুষের মনেও ইহা! আছে। অতএব উভয়ের মতেই স্থান মন:সাপেক্ষ 

ব্যাপার । সেইজন্য ক্যাণ্টের ন্যায় হেগেলের মতবাদকেও 54০1০%৮৪ বলিয়া 

অভিহিত করা যাইতে পারে । তবে ক্যাণ্ট বলেন, স্থানের মোটেই জাগতিক 

অস্তিত্ব নাই, ইহা মনের অবদান মাত্র; অতএব পৃথিবী হইতে মন যদি অবলুপ্ত 

হইয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে স্থানও অবলুণ্ধ হইয়। নাইবে। কিন্তু হেগেলের 
মতানুসারে ইহা সম্ভব নহে । তিনি বলেন স্থান-স্থত্র আমাদের মানসিক সম্পদ 

বটে, কিন্তু ইহা শুধু আমাদের মনের সম্পদ নহে, ইহ] ঈশ্বরেরও মনের 

সম্পদ। অতএব আমর যদি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া! যাই, তবুও পৃথিবী 

হইতে স্থান অবলুপ্ত হইয়া যাইবে না; কারণ, ঈশ্বর তে। অবলুপ্ত হইতে পারেন 
না; তিনি নিত্য ও অনস্ত। তাই তাহার স্ষ্টিরও অন্ত নাই); এই অনন্ত 

স্্টির জন্য তাহ।কে নিরন্তর স্থানের কথা চিন্তা করিতে হইতেছে, যেহেতু 

স্থান ব্যতিরেকে তিনি বহিজগতৎ হুষ্টি করিতে পারেন না। অতএব এই স্থানকে 

একেবারে মনোগত ব্যাপার বলিয়! অভিহিত করা যায় না; অর্থাৎ ইহার বাস্তব 

সত্ব। স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। মনে রাখিতে হইবে ঈশ্বরের হুষ্ট এই 

বহিজগৎ একেবারে অলীক ৰা কাল্পনিক হইতে পারে না; তাহা হইলে 

ঈশ্বরকেই যে একেবারে অলীক হইয়া পড়িতে হয়। কারণ, এই জগতের মধ্য দিয়াই 

তো ঈশ্বর আত্ম-প্রকাশ লাভ করিতেছেন ; অতএব এই জগৎ যদি মিথ্যা হয়, 
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তবে ইশ্বরও শূন্য হইয়া পড়েন। সেইজন্য হেগেল স্থানকে একেবারে মানসিক 

ব্যাপার বলিয়। উড়াইয়া দেন নাই; ইহার বাস্তব সপ্ত স্বীকার করিয়াছেন । 

তাহা হইলে দেখা গেল যে হেগেলের মতবাদ একেবারে 901০০৮৬৪ বাঁ একেবারে 

00০1০০0%5 নহে 3 ইহাতে উভয় মতেরই সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে | 

৮৬৮ জন্যাজ 

কাল প্র (11105 7২০015 ০€ 2 2205 ) 

জড়-তত্ব প্রন্গে আমরা শুধু স্থানের কথা উল্লেখ করি নাই, কালের কথাও 

উল্লেখ করিয়াছি । জডপরমাণু শ্বধু স্থানের মধ্যে অবস্থিত নহে, কালের মধ্যেও 

অবস্থিত; কালের মধ্য দিয়! ইহা দ্বীরে ধীরে বিবতিত হইয়াছে এবং বিবত্তিত 
হইয়! এই বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডে পরিণত হইয়াছে ( 099090199108] 7৬০16100) ) 1 তবে 

শুধু জড় পরমাণু সম্বন্ধেই কালের কথা প্রযোজ্য তাহা নহে, শ্রাণ ও মন সম্বদ্ধেও 

ইহ অম্ভাবে প্রযোজ্য । জড়বস্তু হইতেই ধীরে ধীরে জীবজন্তর উৎপত্তি 

হইয়াছে (7৮০100190০6 116), এবং জীবজন্তু হইতেই অবশেষে মানব মনের 

উদ্ভব হইয়াছে (00৬০10501০6 20170 ) | বলা বাহুল্য, কালের মাধ্যমেই এই 

প্রকার বিবর্তন সম্ভব হইয়াছে; কাল ন। থাকিলে সমস্ত জিনিষই চিরস্থির হইয়া 

থাকিত; কোনপ্রক।র বিবর্তন বা পরিবর্তন সম্ভব হইতে পারিত না। এখন এই 

কালতত্ব সম্বন্ধে এখানে আমর] কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কালতত্ব সত্যই দর্শন 

শাস্ত্রের এক জটিল তত্ব । ইহার সম্বন্ধে প্রধানতঃ চারি প্রকার মতবাদ আছে, যথা 

€001606৬5 ৬15৬, 20016০05০ ৬1০৬১ 22020 ৬15৬ এবং 136551190 

1৬ ;স্থনিতত্ব সন্বদ্ধেও আমরা এই চ।রি প্রকার মতবাদের আলোচন! করিয়াছি; 

এখানেও ঠিক তাহাই করা হইবে। ইহাতে স্বভাবতঃই অন্কেস্থলে পুনরাবৃত্তি 

ঘটিবে ; তবে ইহা যে মোটেই অনিচ্ছ[কৃত নহে, তাহা আগেই স্বীকার করা ভাল 

বিষয়বস্তর জটিলত। বিবেচন! করিয়া আমরা ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ পুনরাবৃদ্তি 

করিতেছি, যাহাতে বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি কর] যাইতে পারে । 

1, 0০)০০11৮5 ৬1৩৬ 

ইহাই কাল সম্বন্ধে সাধারণ মতবাদ (059251090561085 ৬1০৬/)। স্থান গ্সঙগে 

আমরা বলিয়াছি ষে স্থান মানে সেই জিনিষ যাহার জন্ত ছুই বা ততোধিক বস্ত 

একই সঙ্গে অবস্থান করিতে পারে । আর, কাল মানে সেই জিনিষ যাহার জন্ 
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বন্তগুলি একের পর এক আসিতে পারে। স্থান আছে বলিম্না "ক" এবং “খ” 

' একই সঙ্গে থাকিতে পারে ( 0০-8%190600€ ), আর কাল আছে বলিয়া “ক” 

এবং “খ” পরে পরে আসিতে পারে (58400235819. )। কাল না থাকিলে কে।ন 

প্রকার পরিবর্তন সম্ভব হইত না; যে যেমন আছে সে তেমনই থাঁকিয়! যাইত । 

তাহা হইলে অবশ্ঠ মৃত্যু থাকিত না, কিন্তু মৃত্যু না থাকিলে জশ্মও তো থাকিতে 

পারিত না। বস্ততঃ: জন্য মৃত্যু, ক্ষয় বৃদ্ধি কিছুই থাকিত না» সমস্ত উন্নতি, সমস্ত 

প্রগতি--সবই বন্ধ হইয়া যাইত । যে এখন শিশু, সে শিশুই থাকিয়া যাইত, সে 

আর যুবক হইতে পারিত না; আর যে এখন রুগ্ন, সে রুগ্রই থাকিয়া যাইত, সে 

আর নিরাময় তইতে পারিত না । - এক কথায়, কালের গতি বন্ধ হইয়া গেলে 

সকল গতি বন্ধ হইয়া যাইত; তখন একবার স্য অস্ত গেলে আর দুনিয়ায় সু 

উঠিত না; একবার শীত আপিলে জীবনে আর বসন্ত অসিত না। কিন্তু ইহাকে 
কি জীবন বল। যায়? যেখানে গতি নাই, নৃতন কোন প্রকাশ নাই--সেখানে 

আবার জীবন কোথায়? এই গতিহীন অচল জীবনকে চঞ্চল করিবার একমাত্র 

উপায়__কালম্রোত। রুদ্ধ প্রবাহকে মুক্ত করিয়া দিয়া, সমস্থ পুরাতনকে ভাডিয়। 

চুরিয়া_ ইহা! অবিরাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। তাই পুরাতনের পরে নূতন 

আসে, শীতের পরে বসন্ত আসে এবং রাতের পরে সুধ ওঠে । এই বিরামবিহীন 

পবিবর্তন-- ইহাই চিরস্তন কালের অনন্ত লীলা । 

স্থনের ম্যায় কালকেও আমরা অসীম বলিয়া বিবেচন। করি ; কবে যে উহ 

আরম্ত হইয়াছে তাহা কেহই জানে না, আর কবে যে ইহ] শেষ হইবে, তাহাও কেহ 

বলিতে পারে না, এক কথায়, ইহ। অনন্ত ও অসীম। তবে এই অসীম কালকে 

আমর! কিন্তু অসীমরূণে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় ক্ষ 

ও লীমাবদ্ধ; এই প্রকার ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ ঈন্দিয়ের পক্ষে অসীম কালকে অখণ্ডরূপে 

প্রত্যক্ষ কর! সম্ভব নহে । তাই উহাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া সসীমরূপে 

প্রত্যক্ষ করি। যেমন, স্থানকে ভাগ করিয়া বাল “এখনে” বা “সেখানে, উপরে 

বা নীচে, নিকটে বা দূরে, ইত্যাদি, সেইরূপ কালকেও বিভিন্নভাবে ভাগ করিয়। 

বলি 'আজ' ব| “কাল”; ভূত বা৷ ভবিষ্যৎ ইত্যাদি । যখনই যাহ! দেখি না কেন, 

সবই দেখি সেই অসীম কালের খণ্ডিত রূপ) উহার অনন্ত ও অথণ্ড বপ তো! 

কোথাও দেখিতে পাই না; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উহা! সীমায়িত হইয়া আমাদের সম্মুথে 

বিরাজ করে, অসীমরূপে নহে। 

“কার” বলিতে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝি তাহাই উপরে ব্যাখ্যা কর 
হইল । ইহাকে 0৮75০8৯৬1৪৬ বলে। কারণ, এই ম্তান্থুসারে, কালের 
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এক ন্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে; ঘটন।সযূহের যেমন অস্তিত্ব আছে, কালেরও তেমন 
অস্তিত্ব আছে। বহিজগতে যেমন স্থর্যোদয় ও ূর্যান্ত আছে, জনম মৃত্যু ক্ষয় 
' বৃদ্ধি আছে, তেমন কালও বিছ্বামান আছে? কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, কাল 
ছাড়া এইসব ঘটন! ঘটিতে পারে না। তাই য় দর্শন বলেন যে, কাল নিত্য, 
শাশ্বত ও চিরন্তন। ঈশ্বর ঘেমন অনাদিকাল ভৃইতে বিরাজ করিতেছেন, কালও 
তেমন অনাদিকাল,হ্ুইতে বিরাজ করিতেছে ; কেহ উহাকে সৃষ্টি করে নাই, কেহ 

উাঁকে ধ্বংসও করিতে পারে না। জগতের শষ স্থিতি প্রলয়--সমস্ত ক।ধই 

এই অসীমকালের মপো সম্পাদিত হইতেছে । এই মতবাদকে আমর। £১9$০159 

৬৪৬ ন[মেও অভিহিত করিতে পারি । £১901866, কারণ কালের অস্তিহ্থ 

আমাদের মনেব উপর নির্ভর করে না; ইহ নিজের বলে বলীয়ান ভইয়া অথাৎ 

মনঃনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন ভাবেই নিজেব স। বজায় রাখে । একটি উদাহরণ 

দিয়া বুঝান যাউক | তৃমি তিন ঘণ্টা বসিয়া পরীক্ষ। দিয়াছ, এখন বিশ্রাম 

করিতেছ; আমি আদ ঘন্টা পরিয়। বক্তৃতা দিয়াছি, আরও আধ ঘণ্টা বক্তত। দিব, 

ভাতের মন দিয়! শুনিতেছে । 'প্রত্যেকটিই একটি সামগ্সিক ঘটনা, কোন এক 

বিশেষ মুহূর্তে সংঘটিত হইতেছে এবং কোন এক বিশেষ মুহূর্তে উভার সমাপ্তি 
হবে । অনন্তকাল- প্রবাহের মদে বুদবুদের াষ ইহারা ভাসিয়া উঠিতেছে এবং 

কিছুক্ষণ পবে বিলীন হইয়া যাইতেছে । এই যে কাল প্রবাহ ইহ! কি আমার ব 
তোমার দেখার উপরে নির্ভর করিতেছে? মোটেই ন।; তুমি পরাঙ্গ। কক্ষে ন। 

ধাঁকিলেও সময়ুবহিয় যাইত, আর ছাত্রের। মামার বক্তৃতা না শুনিলেও সময়ের 

অস্তিত্ব লুপ্ত হইত না। “লয় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়” , কেহ দেখুক 

আর না দেখুক--তাহাতে সময়ের কিছু আসেযার না। এক কথায়, সময় মন: 

শিরপেক্ষ বস্ ; কোন জরষ্টার মনন ক্রিয়ার উপর ইভার ভল্তিত্ব নির করে না। 

অথাৎ ইহার এক ন্বাধীন সন্ত। আছে) তাই সকলেই উহ! সখানভাবে প্রত্যঙ্গ 

করিতে পারে , তবে কেহ প্রত্যক্ষ না করিলে কোন ক্ষতি না , উত্ত। যেমন 

ভ!বে চলিতেছে তেমন ভাবেই চলিতে থাকিবে । 

2. 52000501855 ৬1৩৬1 

অনেকেই উপরি উক্ত মতবাদ গ্রহণ করেন না । তাহার। বলেন পৃথিবীর 

কোন জ্িনিষই মনঃনিরপেক্ষ নহে; সময়ও মনঃনিরপেক্ষ ব্যাপার নহে। 

আমাদের মনন ক্রিয়ার উপরেই যাবতীয় বন্তর অস্তিত্ব নির্ভর করে। ধর, আমি 

একটি ফুল প্রত্যক্ষ করিতেছি; অতএব ইহা যে তখন এক ধারণারূপে বা মানসরূপে 
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আমার চেতনার মধ্যে প্রতিভাত থাকে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই) সকলেই 

ইহী স্বীকার করেন। কিন্কু বন্তবাদ্গিণ (0৮16০8%15) ) বলেন যে আমাদের 

এই চেতনার বাহিরেও উহার এক নিজস্ব সত্তা আছে । কেহ যদি উহাকে প্রত্যক্ষ 

করে ভাল, কিন্ধ না করিলেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু ভাববাদিগণ 

(98016005152 ) ইহ] স্বীকার করেন না; তাহারা বলেন মনের বাহিরে ফুলের 

কোন অস্তিত্ব নাই। তৃমি বলিতেছ বহিজগতে ফুল আছে” কিস্তু কেহই যদি 

উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তাহ! হইলে উহার থাকা বা না থাকার মধ্যে 

পার্থক্য রহিল কি? যাহা আমার বাঁ তোমার বা কাহারও চেতনার মধ্যে 

প্রতিভাত হয় নী, তাহার অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারিব কেমন করিয়া? 

আমাদের মনের মপো উহার সত্ত। উপলব্ধি করিতে পারিলে তো আমর] উহার 

অস্তিত্ব স্বীকার করিব? তাই অনেকে বলেন ষে যাহা আমরা চেতনার মধ্যে 

উপলব্ধি করিতে পারি, শুধু তাহারই অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি) অন্থপলব্ধ 

জিনিষের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে । “কাল” সন্বন্ধেও ঠিক এই কথ! 

প্রযোজ্য | ফুল প্রত্যক্ষ করি বলিয়া আমর! ফুলের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, সেইরূপ 

কাল প্রত্যক্ষ করি বলিয়। আমর! কালের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। কাল প্রত্যক্ষ 

করিবার একমাত্র উপাষ, শব্ব-সংবেদন | ধর, দেয়াল ঘড়ি টং টং কবিয়া পাঁচবার 

বাজিল; শবগুলি যে একই সঙ্গে ধ্বনিত হইতেছে না, তাহা বলাই বাহুল্য; 

আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি ঘষে শবগুলি পর পর আসিতেছে । এই পরম্পর ব৷ 

পারম্পর্য কি করিয়! সম্ভব হয়? ইহার একমাত্র কারণ-_কাল; কাল আছে এবং 

কালের স্বোতে ভাসিয়৷ চলিয়াছে বলিয়াই পাঁচটি শব্ধ পর পর আসিতে পারিতেছে। 

অতএব পর পর পাঁচটি শব্ধ শুনিয়া আমর! গ্ররুত পক্ষে কাল-প্রবাহই প্রত্যক্ষ 

করিতেছি--্যাহা না হইলে ইহারা পর পর আসিতে পারিত না। এইভাবে 

সংবেদনের মাধ্যমে আমরা কালের অস্তিত্ব অবগত হইয়া থাকি । কিন্তু নংবেদন 

মাত্রই মানপিক ব্যাপার । অতএব সংবেদনের মাধ্যমে আমব! যে কাল প্রত্যক্ষ 

করি, তাহা! মোটেই মনঃনিরপেক্ষ নহে । ইহাও স্থানের ন্যায় মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার | 

উপরিউক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা সাক্ষাৎভাবে যে কাল প্রত্যক্ষ করিতেছি, 

তাহাকে 25155605] 11706 বলে । কিন্তু এখানে একটি কথা আছে--আমরা 

কী প্রত্যক্ষ করি, কাল প্রত্যক্ষ করি, ন! কালবদ্ধ কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করি? 

একটু চিস্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা কাল নহে, 
ঘটটন। মাত । কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক | আমরা দেখিলাম শকালে সুর্য 
উঠ্ঠিতেছে, বাঁর ঘণ্টা পরে দেখি উহা অস্ত াইতেছে ; একটি ছাত্র আজ কলেজে 
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ভত্তি হইতেছে; কয়েক মাস পরে দেখি সে অন্যত্র চলিয়! যাইতেছে ; আজ আমার 
জবর হইল কয়েক দিন পরে আমি ভাল হইয়া গেলাম; ইত্যাদি। অসংখ্য ঘটনা 

আমর! অনবরত প্রত্যক্ষ করিতেছি; ইহারা একের পর এক সংঘটিত হইতেছে । 

ইহাদের কোনটি দীর্ঘ স্থায়ী, কোনটি স্বল্প স্থায়ী কোনটি অতীত 

আর কোনটি বা! বর্তমান; অর্থাৎ প্রত্যেক ঘটনারই কিঞ্চিৎ নিজ নিজ বৈশিষ্ট 

আছে, তাই উহার! বিভিন্ন । তবে যত বিভিন্নই হউক না কেন, উহাদের সকলের 

মধ্যেই এক সাধারণ গুণ বিদ্যমান আছে, তাহার নাম কাল-ব্যাপ্তি। যে ঘটনা 
অধুনা সংঘটিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কাল-ব্যাপ্তি আছে; আর থে ঘটনা 

অতীতে সংঘটিত হইয়/ছিল, তাহার মধ্যেও কাল-ব্যাপ্তি আছে; দীর্ঘস্থায়ী হউক 

বা স্বল্পস্থায়ী ভউক-- প্রত্যেক ঘটনাই কিঞ্চিৎ কাল অপিকার করিয়। বিরাজ্জ 

করিতেছে; অথাৎ যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, উহা! কালের মধ্যেই সংঘটিত হয়। 

1705-0516506881 2৫ 092০58] 

তাহা হইলে দেখা গেল যে দীর্ঘস্থারী বা স্বলপস্থায়ী, অতীত বা বর্তমান 

_-ইহা ঘটনাসমূহের সাধারণ গুণ নহে; ইহাদের সাধারণ গণ, কাল-ব্যাপ্তি-যাহা 
সকল ঘটনার মধোই ব্যাপ্ত আছে । তবে সাধারণ গুণ হইলে কি তয়? লাধারণ 

গুণ হইলেই যে ইহার এক নিজস্ব স্বাধীন সন্তা থাকিবে, তাহা নহে ; ঘটনাসমূহের 

মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব ; ঘটন। হইতে বিছিনন হইয়! স্বতস্ভাবে ইহ] বিরাজ করিতে 

পারে না। যেমন, ধর) [২৪010208110 ) ইহ] মান্ষের প্রধান গুণ) কিন্ত তাই 

বলিয়া ইহ! কি মান্ষ হইতে বিছিন্ন হইয়! স্বভজ্রভাবে বিরাজ করিতে পারে? 
তাহা! অসম্ভব; চ২৪008110 থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে ইহা কোন 

ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে ; ইহা নিরবলগ্গ হইয়া ভাসিয়া 

বেড়াইতে পারে না। সেইরূপ, প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই কালব্যাপ্তি আছে 
বটে, কিন্তু এই সব ঘটনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনভাবে ইহা থাকিতে 

পারে না; সর্বদাই কোন ঘটনাকে আশ্রয় করিয়। ইহ। বিরাজ করে। তাই 

আমরা বলিয়াছি যে আমরা কখনও "শ্রধু কাল” প্রত্যক্ষ করি না, আমরা 

ঘটনাবদ্ধ কাল প্রত্যক্ষ করি; যে কাল ঘটনার মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে-- 
উহাই আমরা প্রত্যক্ষ করি, ঘটনাবিহীন নিরবলম্ব কাল কেহ কখন দেখিতে 

পারে না। 

এই প্রকার ঘটনাহীন “শুধু কাল” আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না 
বটে, কিন্তু ইহার কথা আমরা সকলেই কল্পনা করিতে পারি। যেমন 
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চ২৪(01,8115-র উদাহরণটি লওয়া যাউক। ইহ। ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়? 

বিরাজ করে না বটে, তবুও আমর! ব্বতত্রভাবে ইহার কথা চিন্তা করিতে পারি। 

ইহা! যখন প্রত্যক ব্যক্তির মধ্যেই বিচ্যমান আছে, তথন সেই ব্যক্তিগুলির কথা বাদ 
দিয়া শুধু তাহাদের এই সাধারণ গুণটির প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারিলেই হইল। 
তাহা! হইলে বাক্তিগুলি বাদ পড়িয়া যায়; শুধু তাহাদের গুণটিই আমাদের মনের 

অধো একক ভাবে বিরাজ করিতে থাকে । ইহাকে আমরা 0006৮ ব| ধারণা 

বলি। “কাল” সন্বন্ধেও ঠিক এই কথ! প্রযোজ্য । আমরা যে কাল প্রত্যক্ষ করি 

তাহা সর্বদাই ঘটনার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে বটে, কিন্ত একে একে সমস্ত ঘটন!গুলি বাদ 

দিয় যদি শুধু উহাদের সাধারণ গুণটির (প্রতি মনঃসংযোগ করি, তাহা হইলে 
ঘটনার মৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে আমাদের মন ভইতে অপহ্থত হইয়৷ যায়; তখন শ্রধু 

এক অমূর্ত ধারণ। আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকে । ইহাকে আমর: 

(01070600051 110) বা ধারণামুলক কাল বলিতে পারি । তখন আমর! শুধু 

কালের কথাই চিন্ত। করি, ঘটনার কথ] চিন্তা করি না। এইভাবে ঘটনা হইতে 

কালকে বিচ্ছিন্ন করিয়া “শুধু কালের” কথা চিন্তা করাকে “ধারণ। করা” বলে। 

বল! বাহুল্য, “ধারণ! করা” বিশুদ্ধ মানসিক ক্রিয়।। আমরা মনের মপ্যে বাহ। 

ধরণ করিয়া রাখি তাহ! মনোজগতের বিষয়বস্তু ( ৪4৮)০৮৬৪ ), তাহাকে 

বহিজগতের বিষয়বস্ত্র (01০০6৬ ) বলা যায় না। অতএব আমরা যে ধারণা- 
মললক কালের কথা বলিলাম, তাহ। মোটেই জাগতিক বন্ত নহে) 6:০60608), 

[৫ বা প্রত্যক্ষীকৃত কালের নায় ইহাও মানসিক ছবি মাত্র; আমাদের 

মনের মধ্যেই ইহাদের অস্তিত্ব ; মনের বাহিরে ইহাদের কোন সন্তা নাই । 

211. 1620182৯15৬ 

এখন আমবা মহামতি ক্যাণ্টের মতবাদ ব্যাখ্যা করিব। তাহার মৃতান্ু- 

সরে উপরিউক্ত ১45)০0৬৪ মতবাদ গ্রহণ কর! যাইতে পারে না; উহার 

গোড়াতেই গলদ । 91016০৮০ মতে কাল মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার ; 

সংবেদনের মাধ্যমে আমরা ইহার কথ| অবগত হইয়া! থাকি । যেমন তাহারা 

বলেন, দেয়াল ঘভির টং টং শবগুলি আমর। যখন পর পর শুনিতে পাই, 

তখন আমর কালের অস্তিত্ব অব্গত হই) কারণ, পর পর আসা মানেই 

কালের মধ্যে বিরাজ করা; কাল না থাকিলে ইহার পরপর আসিবে 
কেমন করিয়া? এইভাবে আমরা শব সংবেদনের মাধ্যমে কালের অস্তিত্ব 

উপলব্ধি করিতেছি। ইনার স্তরে ক্যাণ্ট বলেন যে এই. প্রকার যুক্তির 
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মধ্যে এক মস্ত ভূল রহিয়। গিয়াছে । তাহার বলিতেছেন “শব্দগুলি পর- 

পর শুনিয়া আমর! কালের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি ।” কিন্তু ক্যাণ্ট বলেন, 

ইহা! সম্পূর্ণ তুল। শব্দগুলি' যে পর পর আমিতেছে তাহা আমরা জানিতে 

পারিলাম কেমন করিয়া? আগে হইতেই আমাদের মনের মধ্যে কালের 

জ্ঞান আছে বলিয়া আমর! বুঝিতে পারিতেছি যে ইহারা পরপর আসিতেছে; 

নতুবা আমরা শব্দ শুনিতে পাইতাম বটে, কিন্তু ইহারা যে পর পর 

আসিতেছে তাহা! কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। যাহার কাল জ্ঞান গাই 

তাহার পক্ষে পর পর আসার কথ। জানিতে পারা সম্ভব নহে। পারম্পধ 

বুঝিতে হইলেই কালের জ্ঞান থাক দরকার । সেইজন্য ক্যাণ্ট বলেন থে 

900016061৬৪ মতবাদে গোড়াতেহই গলদ আছে। তাহার বলেন থে 

অভিজ্ঞতার ফলে আমর! কালের কথ। জানিতে পারি , কিন্তু ক্যাণ্ট বলেন 

যে অভিজ্ঞতার আগে হইতেই আমদের মনে কাল সঙ্দন্বীয় জ্ঞান বিদ্যমান 

থাকে। একটু হেয়ালির ভাষায় বলা যায় যে, কাল প্রত্যক্ষ করিবার 

আগেই আমব1? কল উপলব্ধি করিয়। বসিয়া থাকি । ক্যান্টের মতাগসাতর 

আমরা কেহই কালজ্ঞানশূন্ত হইয়া এই পৃথিবীতে আসি নাই; প্রত্যেকের 

মনের মধ্যেই কাল সম্বন্ধীয় এক প্রাকৃসিদ্ধ (4৯ 01101) ধারণা আছে। 

ঈহাকে আমরা পূর্ব অধ্যায়ে জ্ঞান-নথত্র (০৪6৪০: ) নামে অভিহিত 
করিয়াছি । এই স্তর ব্যবহার করিয়াই আম্র। জাগতিক ঘটশাগুলিকে 

কালবদ্ধ বলিব প্রত্যক্ষ করিতে শিখি ; নতুবা ঘড়ির ধ্বনিগুলিকে পরম্পরাগত্ত 
বলিয়। প্রত্যক্ষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। তাই ক্যাণ্ট বলেন 

প্রত্যক্ষ করিবার আগেই আমর। আমাদের মনের মধ্য হইতে এই কাল- 

স্ত্রটি বহির্গতে প্রক্ষিপ্ত করিযা দিই; এইভাবে কালের জান্দে ধরিয়া 

ফেলিয়| অমর ধ্বনিগুলিকে তখন পরম্পরাগত বলিয়া! উপলব্ধি করি। 

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে কাল বলিয়! বহির্জগতে কিছুই নাই । উভ! 

এক মানসিক ছাচ মাত্র । ছানাকে সন্দেশে রূপায়িত করিতে ভষ্টলে ছানাকে 

যেমন ছাচের মধ্যে স্থাপিত করিতে হয়, সেইরকম জ্ঞন আহরণ করিতে 

হইলে জাগতিক উদ্দীপনাকেও কালের মধ্যে আবদ্ধ করিতে হয়। এইভাবে 

কাল-স্থত্রের দ্বারা শৃঙ্খথলিত করিয়া আমর! জাগতিক বন্ত প্রত্যক্ষ করিয়। 

থাকি। ক্যাঞ্টের এই মতবাদের সহিত ৪৩৮০০ মতবাদিগণের 

পার্থক্য কোথায়-_-তাহাই একটু ব্যাখ্যা কর! যাউক। তাহাদের মতে আমরা 

্রেথু সুদ পাই, তারপরে সেই সংবেদনের মাধ্যমে কাল-গীয়ঃান 
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আহরণ করি; অভিজ্ঞতার পরে আসে কাল-জ্ঞান-্-তাই ইহাকে 4৯ 0096- 

101? বলে। কিন্তু ক্যাণ্টের মতান্ুসারে, অভিজ্ঞতার পরে আমরা এই 
জ্ঞান লাভ করি না; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে 
সঞ্চিত থাকে । তাই ইহাকে & 01011 জ্ঞান বলে। এই পার্থক্য সত্েও 

এই ছুই মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। $816০৮৮০ মতান্ত- 
সারে কালের কোন জাগতিক সত্তা নাই; ইহা আমাদের মানসিক ৃষ্টি 

মাতর। ক্যাণ্টের মতান্থসারেও ইহার কোন জাগতিক সত্তা নাই,*,ইহার 

সত্ত। মানসিক । তবে মানসিক হইলেও ইহাকে ঠিক মনের শ্ষ্টি বলা 
যায় না; কারণ কেহই চেষ্টা সহকারে ইহা স্থটটি করে নাই, স্যত্ররূপে 

ইহা চিরকালই আমদের “মনের মধ্যে” বিগ্কমান আছে) অর্থাৎ মনের 

বাহিরে কালের কোন অস্তিত্ব নাই । তাই ক্যাণ্ট বলিতে পারেন যে পৃথিবী 

হইতে যদি আমাদের মনের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে কাল 
বলিয়া কোন জিনিষই পৃথিবীতে থাকিবে না। কারণ, কাল তো! মনের 

অবদান মাত্র; যদি মনই না] থাকিল, তবে কাল থাকিবে কেমন করিয়া ? 

1৬, 17152511927 ৬15৬/ 

ক্যাণ্ট বলেন যে আমদের মনের মধ্যে কাল সম্বন্ধীয় এক 'প্রাকসিদ্ধ ধারণ! 

আছে । যখনই আমর। কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তখনই উহাকে 

এই আধারের মধ্যে আধৃত করিয়া, অর্থাৎ কালবদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ করি। 

হেগেলও ইহ। স্বীকার করেন; তবে তিনি এই বিষয়টি আরও স্ুক্মভাবে 

বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে আমরা যখন সকলেই এইভাবে কালের মাধ্যমে 

প্রত্যক্গ করি, তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন যথাযথ কারণ আছে। কেবল 

আমার মনে বা তোমার মনে নহে, পৃথিবীর সকল মানুষের মনেই এই 

কাল-স্ত্র বিহ্যমান আছে; তাই আমরা সকলেই কালের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ 

করি। কিন্ত ইহার কারণ কি? কেন আমরা সকলেই একই ছাচে চিন্তা 

করি? ক্যাণ্ট ইহার কোন উত্তর দেন নাই; ইহার উত্তর দিয়াছেন 

হেগেল। তিনি বলেন মানুষ শুধু মানুষ নহে; তাহার মধ্যে ঈশ্বরের 

স্বূপও নিহিত আছে; বন্ত্রতঃ ঈশ্বরই মানুষের মধ্যে সসীমরূপে প্রকটিত 

আছেন। মানুষের বুদ্ধি তাহারই বুদ্ধি, মানুষের চিন্তা তীহারই চিন্তা । 

মানুষের মধ্যে পরিমিত হইয়া শুধু একটু সসীম বূপগ্রহণ করিয়াছে মাত্র। 
তাহা হইলে বলিতে হইবে থে আমর! যখন চিন্তা করি তখন 'ঘেমন তেমন 
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ভাবে চিস্তা করি না; ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ীই, চিস্ত| করি।* ঈশ্বরের 

বিধান কি? স্ষ্টি করাই ঈশ্বরের বিধান; স্থষ্টি ছাড়া তিনি থাকিতে পারেন 

ন|; স্থষ্টিই তাহার ধর্ম । তবে মনে রাখিতে হইবে যে হৃষ্টপদার্থ মাত্রই সসীম; 
এই প্রকার সসীম জগৎ শষ্টি করিতে হইলেই উহাকে স্কানবদ্ধ ও কালবদ্ধ 

করিয়! সৃষ্টি করিতে হয়; কারণ থাহা স্থানাতীত ও কালাতীত-_তাভ। 

তো সসীম হইতে পারে না। তাই ঈশ্বর যখনই এই জগৎ সম্বন্ধে চিন্ত: 

করিয়ছেন তখনই ইহাকে স্থানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং কালের মধ্যে 
খণ্ডিত করিয়া সসীমরূপেই চিন্তা করিয়াছেন । 

এখন বুঝা ষাইবে যে কেন আমর সর্বদাই কালের মাধ্যমে চিন্তা করিয়! 

থাকি । কারণ, না করিয়া উপায় নাই। পুর্বই তো! বলিয়াছি, ঈশরই 

'আমাদের মনের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছেন; তিনি যেভাবে চিন্তা করেন 

আমরাও ঠিক সেইভাবেই চিস্তা করিয়৷ থাকি। ঈশ্বর নিজেই যখন স্বানও 

কালের মাধ্যমে জগতের কথা চিন্ত। করেন, তখন আমরাও যে তদ্রুপ করিব 

তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? তাই যখনই আমর। কোন বিধয়ে 

চিন্ত। করি, তখনই উহাকে স্থান ও কালের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া চিন্য। 

করি। শুধু তুমি আর আমি এরূপ করি না; আমরা সকলেই এইবূপ 
করি; নিজেদের খুশীমত করি না, বাপ্য হইয়াই করি। কারণ, ঈশরের 

চিন্তাধারা অনুসরণ করিতে হইলে স্তান ও কালের মাধ্যমে চিন্তা কর। ছাড় 

অন্ত গতি নাই । 

ক্যাণ্টের সহিত হেগেলের মতবাদের পাথক) বুঝ য়া আমর। এই প্রসঙ্গ শেষ 

করিব। ক্যাণ্ট বলেন যে প্রত্যেক মানুষের মনেই কাল সম্বন্ধীয় এক ধারণ! আছে ; 

সেই ধারণা অগ্যায়ীই আমরা ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করি। হেগেলও তাহাই বলেন; 

কিন্ত হেগেল আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে এই কাল-ন্ত্র শুধু মাঙ্গষের 

মনে নাই, ঈশ্বরের মনেও আছে ; বস্ততঃ ঈশ্বরের মনে আছে বলিয়াই মান্ষের 

মনেও ইহা! মাছে । অতএব উভয়ের মতেই কাল মন:সাপেক্ষ ব্যাপার | সেইজন্য 

ক্যাণ্টের ন্যায় হেগেলের মতবাদকেও 81০৮০ বলিয়। অভিহিত কর] যাইতে 

পারে। তবে ক্যাণ্ট বলেন, কালের মোটেই জাগতিক অস্তিত্ব নাই; ইভা মনের 

অবদান মাত্র ; অতএব পুথিবী হইতে ঘদি মন অবলুপ্ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে 
কালও অবলুপ্ত হইয়া যাইবে । কিন্তু হেগেলের মতানুসারে ইহা সম্ভব নহে। 
তিনি বলেন কাল্ত্র আমাদের মানসিক সম্পদ বটে, কিন্তু ইহা শুধু আমাদের 

কঃ 576 €50010 আট 1795 9176549১561) 00056 ০৩৮ ১৬ 09০4+%, 



মনের সপ্পর্র নতে ) ইহ। ঈশ্খরের« মনের সম্পদ । অতএব আমরা ঘি পৃথিবী 

হইতে বিলুপু হুইযা বাই, তবু পৃথিবী হইতে কাল অবলুপ্ধ হইয়া যাইবে না 

কারণ, ঈশ্শর তে। অবলপ্ হইতে পারেন না; তিনি নিতা ও অনন্ু। টা 
”ষ্টিব চান্ক নাই, এই অনন্ক কষ্টির জনা তাহাকে নিরক্কর কালের কথা চিন 

সরিতে হইতেছে, যেতেতু কাল বাতিবেকে তিনি কিছুই সাইট কবিতে পারেন 
ব্লু ন:, বীলের মপোই তাভাব কষ্টি পরিব্যাপ রহিঘাছে | অতএব এ 

ধু 

স্পা পল বাপিকে একেবানে মনোগত স্পা বলিয়া অভিভিত করুম ঘাদ 

শ',. আর্থাৎ উহার বাস্তব সও। হ্বাক।ব না করিয়। উপায় শা | মলে 
পিসি সর বি ৮ রে সপ নি এ 22 টাচ ৯ ডি নি 

পাখিতত ভবে দগ্লের ওই 52 ্গহ একেবারে অলীক ব! কাঙ্মীনিক হইত 

হু ৯ -১৬ 

পছুব শ1, তাহা হইলে প্ককে্ চে একেবারে অলীক হইয়। পরি হম! 
কারণ এছ দগতের মণা দিসাই হে চগুব আগাঙু প্রকাশ লা করিতেন, 

সু সখ? রে দু ৭ সস্পক্কা ৯, রি রি জ. ৮ শ্্গ সপ 4 পত 

£তিএব ££ হাগীত খাদ মিথ । হয় হবি ন্ধলত শা হতখ! পছেশ ।! লেহন) 

তেগেল কাল-বাপিকে হকেববে মানদিক বা।পার বলিয়। উহা দেখ আই 

ইহাব বাস্তব সন শ্ীকাব কনিযােন | ভালা হইলে দেখা গেল ৫ জেপুগলের 

রা স্তধাঁদ শর 590016001৬0 বা শুধু 0)07011৬ত শাভ়ে ও উহাতে উচিষ মন্ে। 

*ম্লুধ আপুশ করা হহবাত 

৮২6851৮2150 51510105781? 

£দল। এছ গ্রুপের ৬পসভার কপু। হাক আমরা একে হিপ প্।৭ 

রি ১ ০৪ শ্ র্ শা ০ টি শ্ট - দা ০ এ চে শ্ভগ না ৯ সে নখ টিনা ও 1 চস্য 

বাতি । ইবুক আরো লীনেকাট জনা নত আমাদের মনের মঅণে। শিিত 
পি রি র্ রদ ্ টির সঃ রহ দে টি ঞা ভিন হস নি রি সি 

গাছে । ঠচাদিব সানিধা আমি জোন আহহুদ কারি । হাব আমরা পুবেই 

বিদ্বামান আছে, অতএব ইতাদিগকে বাহাদগিতেরহ সম্পত্তি বল যাঠীতে পরে 

গথব। আব পণ স্পইুভারে বল্ খার নেউছ কাভানক্ানজন্ব সম্পতি নই ১ উহার 

শ্ঞ এ ব্রন্মেরই সম্পত্তি |] তব 

নসর বিলাইব। ধিরাছেন_ আমাদের মনের মঝো যেমন বিলাইয়! দিয়ছেন, 
বউজগতেও তেখন বিলাইয়া দিবাছেন | যাহ। বহিষর্জগতে আছে তাহাদক আমব] 

সাধারণত; বাস্তব (ঢ২63] বলি, আর যাহা মনোজগতে অছে তাহাকে আমর। 

মানস (হ86101291) বলি। এইভাবে আমর] উহাদিগকে পৃথক নামে অভিহিত 

করিতে পারি বটে, কিন্তু একট চিন্তা করিলেই বুঝী বাইবে যে উহার মতাই পৃথক 
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নহে, উহ!রা মলতঃ এক ; একই ব্রহ্ষের বিভিন্ন প্রকাশ মাস । যে ব্রহ্ম বহিজগতের 

মধ্যে প্রকটিত আছেন, তিনি আমাদের মনোজগতের মনও বিরাজ করিতেছেন । 

তাই হেগেল বলেন, আমরা যখন বাহাবস্থুর কথা চিন্ত। করি, তখন কোন বিজাতীষ 

বস্তর কথা চিন্ত। করি ন।, ব্রহ্মেরই জড়রূপের কথা চিন্তা করি। আর আমরা 

যাহানা চিন্ত। করি, আম্ব।ও বিজাতীয বস্তু নহি, আমরাও সেই শ্রহঙ্গরহই আর এক 

বপ- তাহার “চেতন কপ? । এক কথায়, খ্রন্গেরই চেঙনকপে আমারা ব্রনেরই 

অচেতন রূপ প্ুতাক্ষ কাব । তাহ হঠলে টেতন (200209]) ৩ অচেতনের 11৩০] 

মধে' পার্থক্য রাহল কোথায়? হহার। একহ শোর বিভিম প্রকাশ মাক । 

(স্ঠজগা হ্েগল বলেন ৬৬10816৬619 1:658] 15180102041, 210 ৬1)810৮৫1: 

15 18019105] 15 108]”, অথাৎ বার বাস্তব নুভ্তা আছে তাভার মানস সন্তও 

নিশ্চতত ছে, আর যাব নানিন সন্তা আনছে, তাহার বাস্তব সভা নিশ্টযত 

আছে । চলা কথ বাস্তিব সন্ত লং আনিস সগ্তিহতিকদল মনো কাশ 

8০710 1 মে টি এ রঃ শু ? সে তিরিনিকি র্রা 2 

পদ তগত পাথিকা পাকি পাব না) হতাব্, সমাজ! রঙ 



পরমা ৭৪ 

মূল-তত্ত 
€1070816 চ০৪1815 

হওক ব্যাজ 

18515715188 হা 07105911817 

ভগব২তত্বের পরে গ্প্যান্ততত্ই ও জড়তন্বের আলোচনা সমাধধ হহল। 
জড়বাদিগণ জড়পদাগের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেন বেশী, তাহাদের 

মতান্গসারে অণুপরমাণুর সংযোগেই বিশ্জগৎ 4 হইয়াছে, উহাতে ঈশ্বরের কোন 

'অবদান নাই । অতএব এইসব জড়পরমাখুকেই বিশ্বের মূলত । 00180796 

[5210 ) বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে মন ব চেতনা ব। আত্মার কি 

অবস্থা হয় 1 জডবাদিগণ উভার অন্তিন্্ অস্থীকার করেন না, বে তাভারা বলেন 
যে মনের কোন স্বতন্ত্র সন্ভা নাই । জ্ডবস্ক হইতেই উশ্ভার উদ্ভব হ্ইয়। থাকে, 

অতএব জন্ডবস্থ ধবংসপ্র[প্ত হলে আশ্রাও ধ্বাসপ্রাপু হয় ৯৫562051152 01 

অধ্যাত্সবাদিগণ ইহা স্বীকার কবেন ন|, ভাতার। বলেন শন বা চেতনাই বিশেব 

মলতব (0150080 [২5৪11) | জড়বস্থর উপরে তাহার ঘোটেই গুরুত্ব আবোপ 

করেন না, অনেকে ইভার অস্তিত্ব প্নন্ত অন্ধীকার করেন , আর ধাহারা ইহার 

অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না তাহারাও বলেন যে ইভার কোন স্বাপ্পীন সন! নাউ ; 

মন বা চেতনার উপরেই ইহার অস্তিদ্ব নিভর কনে (106911977 ব। 

31017-180911900 ) | 

এইরকম মতানৈক্যই দর্শন শাস্স্ের বৈশিষ্ট্য ১ থে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা 

যাউক না কেন, কোন বিষয়েই মতৈক্য পাওর। যায না। আমাদের প্রথম প্রশ্ন 

--বিশ্বের মূলতদ্ত্বব স্বরূপ কি, উহা চেতন না অচেতন ? দেখ! গেল ইভার উত্তর 

[98611911570 যাহা বলে ]16811500 ঠিক তাহার বিপরীত কথা বলে। এখন 

'আর একটি প্রশ্ন করা যাউক, সেখানেও দেখিব ঠিক এই অবস্থা, বিভিন্ন 

মতবাদের পারস্পরিক বিরোধিতা । প্রশ্নটি এই £-_মূলতত্তের সংখ্যা কত, এক, না 
একাধিক € ০06 0: 2081% )? ইহার উত্তরে কেহ বলেন, মূলতত এক ; তিনি 

এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই সমস্ত বিশ্বজগতের মূল কারণ (00050) | আবার 

কেহ বলেন, মূল-তব বহু ( 619791157) )) ব্হু অপুপরমাণুর সংযোগেই বিশ্বজগৎ 



ভাববাদ ও জড়বাদ ভবন 

হইয়।ছে। একের দ্বারা নহে । আবার অনেকে বলেন? মুলাতিগ এইড নহে, 

ব্'ও নহে; মুল-তত্ত ছুই । 1081159) )। একদিকে আছে জড় পরম।৭১ আক 

অগ্ঠদিক আছেন ঈশ্বর ; উভগ্নেরই স্বাবীন সত্তা আহে, ভাঠ কাহারও একক 

ঞিয়ায় বিশ্বকষ্ি হইতে পরে না, উভয়ের সমগরের সলেই বিষ্টি হইতেছে ! 

তাহা হইলে এখনে দুইটি সমস্থ! দেখা যাইতেছে , প্রথমত জঙবাদ বনাম 

ভাববাদ।; আর দ্বিতীয়তঃ দ্বৈতখাদ, আদৈতবাদ বনাম বথকবাদ | এই দুঈটি 

সমস্তাকে পুথকগাবে আলে।৯না না করিব আমর। একই সর্ষে সাশোচন। কারক । 

নতবা আলোচনা জটিল হইয়া মাষ্টবার সম্তাবণ] অ জটিলঙ1 পরিহার 
কবিবাব জন্য প্রথমেই আমাদের বিপয়বস্তর ৫ রেখ। চিদ্ন দেওয়া যাউক । 

710151192 [00021091701 1 0111517 

[১1 515719115100 910117102119110 45095901115 00701001৮21 £500305000000515 

আমরা এখন একে একে প্রত্যেকটি বিনয় লঃর| আনে ।১শা করিব । 

1. 12157811977 (15157151186 : 4৯60770157া ) 

“জড-তত্ুপ অধ্যায়ে আমর! এ বিষয়ে বিস্তার আলোচন। করিয়াছি । জড় 

বাদিগণের মূল বক্তব্য এঠ যেও ভ নাদিক|ল হইত খে অনংখ্য অণুপরষা ] বিদ্যনান 

ছিল তাহারাই নানাভাবে সুভ হইর। এঠ বিগ গঙ্ি কবিযাছে | কিন্তু 
পরম্পরের আহত সংহুক্ত হইতে গেলেই ইভাদিগকে স্থান হইতে গ্তাশাশ্থুরে যাইতে 

হয়; তাহার জন্য চর টস প্রয়োজন কিন্ত এঠ শা আসিবে কোথা 

হঠতে? বাহিরে যদি কোন রি কত খাকিতেন তাহ। হইলে ভিশি হয়ত 
এ সঞ্চার করির়। ইহাদিগকে পরিচালিত করিতে পারিতিন। কিন্তু জঙবাধিগণ 
এহকপ কোন মননশীল নিয়ন্তার অস্তি্থ স্বীকাব করেন না, ভাহাদের মৃতাগসারে 

পরমাণুসমূহ আপনা-আপনিই পরস্পরের সহিত ম'ণু্চ হইতেছে ১ ঈরের নিয়ন্ষণে 

নহে । তাই তাহারা বলেন থে পরমাণুর নিজৰ শর্চি আছে, গেহ অস্থশিভিত 

এক্টির প্রভাবেই উহার! পরম্পরের উপর ্রিরা করিতে পাবে, বাতির হঠতে 

শক্তি সঞ্চারণ করিবার প্রয়োজন হয় লা । কিছু শুরু শুক্তি পাকিলেই গলে না। 

আরও কিছু চাই; পরঘণণুমমূহ যাহাতে দিগঞ্ছে কুচ$টি করিতে পারে, াহার 

জনা ্ জসীম এ এবং বড চি [র। জগৎ হঠি করিতে পারে তাহার 
টি 

১ 



১৭৮ মূল-তত্ব 

সমালোচন। । আমরা পূর্বেই বলিঘ।ছি মে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে, 

পরমাণু সমূহ আর যাই করুক না কেন, নিজে নিজে এইরূপ নিপুণভাবে বিশ্ব 
সষ্টি করিতে পারিত না। এই বিশ্ব্রহ্গাণ্ডের প্রত্যেক অংশের মধ্যে যেপ্$প অদ্ভুত 

শঙ্খলা ও সানঞ্রস্য পরিলক্ষিত হ্ঘ__তাহা আকন্সিকভাবে সংঘটিত হইতে পাবে 

না; উহার জঙ্য কোন মননশীল কার শিয়ন্থণ চাই । কোন এক উদ্দেশ্য সাধন 

করিবার জঙ্যই তিনি পরমাণুগুলিকে বথাযথ ভাবে নিয়ন্্ণ করেন । নতুবা ইহ 

থেমন তেমন ভাবে সংগুক্ত হইয়। এক বিশ্বঙ্খল কা করিত। দ্বিতীয়তঃ, জড়বাদিগণ 
বলেন বে জডপরমাথু হইতেই মন ব। চেতনার উদ্চব হইয়াছে ; জড়বন্তই বিবতিত 

হইয়া মনের আকার গ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু আথাদের মতানুসারে ইহা মোটেই 

সম্ভব নহে; জডবস্থ হইতে জওবন্তই উৎপন্ন হঠতে পারে ১ মন বা চেতনার ন্যায় 

এক সম্পণ ভিন্ন ধমীবলঙ্বী পদাথের উৎপন্তি হইতে পরে না। চেতন ও অচেতন 

ইহাদের মবে) এত বৃহৎ ব্যবপান বিদ্যমান ঘে, কোন অচেতন পদার্থের পক্,এই 
ব্যবধান অতিঞ্রম করা সম্ভব নহে; অর্থাৎ ডের পঞ্গে মনের ন্যাম এক সম্পৃণ 

বিভিন্ন জিনিষে পবিণত হওয়] অসম্ভব । 

1. ০1019115177 (910117005115610 2 10199019770) 

উপরোক্ত সমালে|চন| হইতে রক্ষা! পাইনার জন্য স্থ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাইব নিজ 

( [81016 ) বলেন বে পরমাণুরম্হ মেটেউ জডপদার্থ নহে । তিনি বলেন 

প্রত্যিক পরমাণুই এক এক মনোবিন্দু বা 2০০৪; মাগষের মদো যেমন চেতন 

এঞ্তি আছে, পরমাণুর মধ্যেও তেমন চেতন শান্ত আছে। মনঃ শক্তির পিগু 

বলিষা তিনি হ্ই[কে 1৬০০৪ নামে অভিহঠিও করিদ্।ছেন। আমর! ইহাকে 

মনোধিন্দু বলিতে পারি । মনেবিশ্বু তইলে« ইহাদের সকলের মধ্যেই সমপরিমাণ 
মণ শঞ্চি নাই; কাহারও মন্যে কম আছে আর কাহারও মধ্যে ধেশী আছে । 

থেমন মাগবেব মন্যে চেতণ। আছে আবার আত্ম-চেতনাও আছে; কিন্তু 

পশুদের মধ্যে শুধু চেতন! আছে, আত্ম-চেতনা নাই । আবার গাচ পাতা ফল 

ফুলের মধ্যে থে চেতনা আছে তাহ। ঠিক চেতনা নহে) অবচেতনার সমতৃল। 

শার জল বাধু অগ্নি প্রতি তথাকথিত জড় পদার্থের মধ্যে যে চিৎশক্তি 

আছে--তাহাকে ঠিক অবচেতনাও বলা যার না) উহাকে অচেতন চেতনা বলাই 

বিকতর সঙ্গত। মোট কথা লাইবশিজের মতে একেবারে অচেতন জড় পদার্থ 

বলিয়' কান কিছু নাই; প্রতোক পদার্থের মধ্যেই কিছু না! কিছু চিংশক্তি আছে । 

এইভাবে তিনি জড় পদ'ত্শর জড়তব দূর করিয়া সর্বত্রই চিত্শক্তির প্রতিষ্ঠা করিবার 



শা 
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চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নভে; তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন । 
তাহার মতান্তসারে ঈশ্বরই এইসর অসংখ্য মনোবিন্দুকে যথাযথভাবে নিয়্ত্রপূর্বক 
বিশ্বজগণ স্থষ্টি করিয়াছেন । 

ইহ| হইতে বুঝা যাইবে যে লাইব্নিজের 2[9158915;-কে মোটেই জডবাদ 

বলিয়া অভিহিত কর যায় না। বহুতত্বে বিশ্বাস করিয়াও তিনি জড়বাদ পরিহার 

করিতে পারিয়াছেন; পরমাণুগুলিকে ঘনোবিন্দতে পরিণত করিয়া এবং ঈশ্বরের 

প্য়ু্্ণ স্বীকার করিয়া তিনি বন্ততঃ অধ্যান্সবাদ (83116081197) ) প্রচার 

করিতেছেন। ইহাতে তাহার প্রধান স্থবিধা এই যে মন বা! চেতনার উৎপত্তি ব্যাখ্য। 

কবা তাহার পক্ষে মোটেই অস্থুবিধাজনক নভে । আমরা পূবেই বলিয়াছি ষে জড 
£ইতে শুধু জড পদাথই উৎপন্ন হইতে পারে, চেতন।র উদ্ভব হইতে পারে না। 

তাহাতে লাইবনিজেব চিতই অন্থবিণা হর না; কারণ, তাহার মূল-তবগুলি 

। 00805 ) মোটেই জডপদার্থ নঙ্চে, প্রত্যেকটিই চেতন পদাথ , অতএব তিনি 

শনায়াসে বলিতে পারেন থে এক্ষেত্রে চেতন হইতেই চেতনার পরিস্্রণ হইতেছে, 

চেতন পদাথ হইতে নভে 

সমালোচঢন। 

তবে ইহার অসুবিধা যথেই আছে ১ কারণ, তাহার মতবাদ যি ঠিক হয়, 
৯৯৮ 

হাতা হইলে বলিতে হইবে যে ইটপাথরের মনেও টড ক্ত আছে। কিন্তু কবির। 

ঘাহাই বলুন শী কৈন, বৈজ্ঞানিকেরা এখনও পাথরের মধ্যে চেতনার সন্ধান পান 

পই। যাহ|দের ভবন আছে, নাভ আছে এবং মগ্ডতিদ আছে, শুধু ভাহাদেরই 
তনী-আহে ১ ইন্দিয ও জীবন বিরহিত পদার্থের মধ্যে চেতন থাকিতে 

পারে শা। 

'আর এক কথা; লাহবনিজ দেমন ঈগরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তেমন সঙ্গে 

সঙ্গে মু স্বপীণ অন্ত! স্বীকার করেন । এইখানেই তাহার বিপদ | 

কারণ, মনোবিশুনমূতের প্রত্যেকেই যদি স্বাধীন ও বতত্্ হইয়া থাকে, তবে তাহাদের 

কাধের মধ) সামঞ্জল্ত উৎপন্ন হঠল কেমন করিয়া % একটি উদাহরণ দির| বুঝান 

খাউক; মানব এরীরে শুধু দৈহিক ননোবিন্দু নাই, মালপিক মনোবিশৃও তাছে। 

সহজ কথায়? মানষের দেহ আছে আবার মন আহে । রে তুই খতম্থ পদার্থ, 

অথচ উহাদের পারম্পরিক কাধাবলার মধ্যে কি অঞ্দুত সামঞ্চশ্তাই না পরিলক্ষিত 

হয়। যেমন দেখি, আমার মনের মধ্যে বেই নংকল্পের উদর হঘ্ন, অনি আমার 

হাত প্রসারিত হইয়! পড়ে, ফলে আমি হাত বাভাংয়া ফুলটি তুলির। লই! এক্ষেত্রে 



১৮০ দর্শন গুসঙ্গ 

'মানসিক ক্রিরা ও শারীরিক ক্রিয়ার মধ্যে এই যে অদ্ভুত সম্পর্ক দেখা যায়__তাহা 

কেমন কবিয়া ব্যাখ্যা করা মাইতে পারে? লাইব নিজের মতে ইভারা সম্পূর্ণ স্বতত্ত 

ও দ্বদীন; কেহই কাহারো উপর ক্রিয়। করিতে পাবে না; তাহা হইলে ইহাদের 

কার্ধের মধ্যে এইরূপ সঙ্গতি ও সামগ্তশ্ত থাকে কেমন করিয়। / ইহার উত্তরে 

লাইব নিজ বলেন ঘে ঈশ্বরের নিয়ন্বণেই ইহা সম্ভব তয় । ঈশ্বর নাকি এমন নিখুত 

ভাবে আমাদের দেহ « মন তৈয়ারি করিয়াছেন যে যখনই মন ক্রির; করে তখনই 
সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ক্রিয়া করে, আবার যখন এরীর ভ্রিয়। করে তথন সঙ্গে সঙ্গে মনও 

ক্রিয়া করে। গ্রারস্ত তইতেই ঈশ্বর এইরূপ সামপ্রস্য সাধন করিয়া বাখিয়াছেন 

( 17১12-5121)1151)64 17717)00 )) তাই এখন আর দেহকে মনের উপর বা 

নশকে দেহের উপর ক্রিঘ়। করিতে ভয় না। উদাহরণ) ছুটি ঘডি নিখুঁতভাবে 

তৈয়ারি করিয়! কারিগর ছুইটিকেই একই সময়ে দম দিয়া চালু করিয়া! দিলেন । 
তখন হইতে দুইটি ঘণ্ডি একই সময়ে ট' টং করিয়া বাজিবে ৷ এক্ষেত্রে বল! বাহুল্য 

কোন ঘড়িই অন্য ঘড়ির উপর ক্রিয়! করিতেছে না, অথচ অর্ুত সামঞ্স্ত রাখিয়া 
তাহারা কাজ করিতেছে | উহার কারণ, প্রারস্তে তাহাদের মধ্যে সামগ্গস্ত সাধন 

কবিয়া রাগ! ভইয়াছে ২ সেইজন্য কারিগরকে আব ইহাদের কাষে তত্তন্গেপ করিতে 
হইতেছে না । শরীর ও মনের মণ্যেও ঠিক এইরূপ সম্বন্ধ বতমান। আদিতে তিনি 
ইাদেব মধ্যে যে সামগ্তস্য বাধিব! দিয়াছেন, এখনও ঠিক সেই সামগ্তন্য বজায় 
র!খিয়! ইন্তারা কাজ করিয়া যাইতেছে । ইভাব সমালোচনায় আমরা শুধু এইটুকু 

বলিতে চা ঘে, লাইব নিজের ন্যায় এত বড পণ্ডিত যে কি করিয়া এমন 

হাস্যোদ্দীপক ব)াখ্যা দিতে পারিলেন-_তাহা সত্যই আশ্চধ্যের বিষয় । 

|], 10088118177 (20501066) 

দ্বৈতবাদিগণ দুই ই চান; তাহারা ঈশ্বরকে চান আবার জড়পরমাণু্ চান । 
যাহারা ঘোরততর জডবাদী-_তীহাদেব মতে শুধু পরমাপুই সত্য, ঈশ্বর মিথ্য।; 

ঈশ্বরের'কোন অস্তিত্ব নাই । আবার ধাহারা ঘোরতর অদদ্ধতবাদী তাহাদের মতে 

শুধু ঈশ্বরই সত, স্তগৎ মিথ্যা, জডজগতের কোন অস্তিত্ব নাই। ছ্বৈতবাদিগণ 
মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন , তাহাদের মতান্তসারে ঈশ্বর আছেন আব'র জডবস্তও 

আছে; দুই-ই সত্য; ছুই-ই মূল-তত্ব (01010906159]115) , কাহাকেও বাদ 

দেওয়া যায় না।* এই দ্বৈতবাঁদ আবার দুই বকমের-4১05০1066 [0909175] 

.. * অতএব [9৪115 একেবারে জড়বাদ নহে, বা একেবারে অধ্যাত্মবাদও নহে; ইহাতে উভয় 
মতবাদেরই স্পশ আছে: জড়বাদের স্পশ আছে, যেহেতু ইহা জড়পরমাণুর কার্যকারিতায় বিশ্বাস 

করে, আবার অধাত্ববাদেরপ্। “্পর্শ আছে, যেছেত ইহ! ভগবানের অজ্জিতিও বিশ্বান করে । 
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ব্যাখ্যা করা যাউক। ইহার শ্রেষ্ঠ নমুন। পাই আমাদের ভারতবষীয় স্বায়শাশে। 

ন্যায় মতাননারে ঈশ্বরই এই বিশ্বজগতের হষ্টিকর্তা। কিন্তু শ্ুটি করিতে হইলে 

তে। উপ|দানের প্রয়োজন ভ্য় ; এই উপাদান তিনি কোথ। হইতে পাইলেন ? হ্যাষ- 

শাস্ত্রের উত্তব সহজ । ন্ায়-শাস্ত্ব বলেন যে ঈশ্বর নিজে যেমন নিতা ও শাশ্বত, 

প্রুতোকটি পরমাখুও তেমন গিতা « শাখত , অনাদি কাঁল ভইতে ইহার। বিরাজ 

করিতেছে । হা উপাদান লইয়াই ঈশ্বর বিশ্বভগৎ শি করিয়াছেন। 

এক্ষেত্রে যনে রাখিতে হইবে যে ঈশ্বর পর্মায় ফাই করেন নাই , ভিনি ইহাদিগকে 

বিভিন্নভাবে সংঘক্ত বি মাত । ঠহাঁপগকে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত করিয়। 

তিনি--ক্ধ-চন্দ- গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ শগ্টি করিয়াছেন । একটি উপম। 
দিয়! বুঝান যাউক | টা আছে, কাচ আছে, 36961 আছে, কপ আছে-সবই 

আছে, কিন্তু এই উপাদানগুপি বিদ্বমান থাকিলেই তো ঘঠি হয় না, ইহাদিগকে 

যথাঘ্থভাবে সংঘুক্ত কব। দরকার , এই স'যোগ সাপন করাই ক!বিগরের কাজ । 

তিনি ইহাদিগকে মথাবখভাবে সংন্ক করিযা ঘড়ি শিমাণ কবেন। ইহা হইতে 
বুঝ। যাইবে যে, কাবিগর না থাকিলে শুধু ৰাচ ও কটাই পিয়া থাকিতঃ ঘন্টি 

নিথ্িত ভইত নাঁ। সেইরূপ ঈশ্বব না থাকিলে শ্বপু অণুপরমাণুষ্ট ভাপিরা বে৬াইত, 
গ্রহ নক্ষর শষ্ট হইতে পারিত পা । তিনিই ইহাদের সংযোগ সাপনপুৰক গ্রহ নক্ষপ্র 

সষ্টি করিয়াছেন, ভিশনিই তাদের আআ । তাহা ভইলে দেখা গেল বে পরমাণুর 

জন্য 5টি কতা প্রয়োজন নাই বটে, কাবণ, পরমাণু সম শিত্য ও চিরন্তন, কিন্ত 

ইহাদের সমগঘ সাধনের জন্য ঈশ্বরের প্রযোজন । 

উপচুবাক্ মতবাদকে 41501066 [08115 বলে । 1908115 বা দ্বৈতবাদ, 

কারণ এক্ষেত্রে ঈশ্বর এ পরমাণু উভরেরই এমান এ স্বতদ্ব সন্থ। আছে, সষ্টির 

জন্ত ছুই-ই সমানভাবে অপরিহার্দ। আবাব, এই কচির £5559100) বা চরম 
দ্বৈতদ্, কারণ, এক্ষেত্রে ঈশ্বর বেমন নিত) শাশ্বত « চিরন্তন, পরমাণু ঠিক 

তেমন নিত্য. শাশত ও চিরন্তন; ঈশর ইহা সই করেন নাই, তিনি ইহ। ধ্বংস 

করিতে পারেন না। কেহই গৌণ নতে, কেহই কাহারো আসানে নহে, উভয়ের 
মপ্যে চবম দ্িত্ব-ভাব বিদ্বামান 

সমালোচন। 

আমর! সাধারণতঃ ঈশ্বরকে অনস্ত ও অসীম বলিয়া ধারণ! করি। কিন্ত 

উপরোক্ত মতে ঈশ্বর মোটেই অসীম নহেন; তাহার পাশে যে সব অণুপরমাণু 

বিদ্যমান আছে. উহাদের দারা তিনি সীমায়িত হইয়। পডিয়াছেন , অতএব তিনি 
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ক্ষ্র, তিনি সীম । তিনি সবশক্তিমান নহেন; কারণ পরমাণু কৃষ্টি করিবার 
ক্ষমতা তাহার নাই, উহা! ধ্বংস করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই । তিশি কেবল 
উহ্নাদ্রিগকে নানাভাবে সংসুক্ত ও বিণুক্ত করিতে পারেন, আর কিছুই করিতে 
পারেন না। কিন্তু আমর! জিজ্ঞাসা করি--উপাদানগুলি সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন 

করার ক্ষমত| সাহার আছে; তবে সেগুলি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তাহার থাকিল 

শপ] কেন? কারিগর তাহার উপাদান উৎপন্ন করিতে পাবেন না সত্য, 
কিন্ধ উহ] তাহার মহব্বের পরিচয় নহে, উহ তাহার ক্ষুদ্রহের পরিচয় । 

সেইজন্য উপাদানের দ্বারা তাহার কার্ধশক্তি সীমাবদ্ধ তইয়া পে $ তাই তিনি 

খুশীমত ঘড়ি নি করিতে পারেন না; যে মাল মশলা! দেওয়া ভ্য সেষ্ট 
মাল-মশল। অন্তযায়ী তাহাকে ঘি নির্গাণ কবিতে ভয়। মাল-ম্শলার উপর 

নির্ভর করিতে হ্য় বলিরা কারিগবের কষ্টক্ষমতা যেমন ক্ষপ্ত তয়, তেমন মূল 
উপাদানগুলির উপর নির্ভর করিতে হয বলিয়। ঈখরের€ স্সষ্টশক্তি কিঞ্চিৎ 

ব্যাহত হয়--ইহ| স্বীকার করিতে তষ্টবে | তবে ইঈশ্বরও কি মান্গষেব ন্যাম 

ক্ষ্র ও সসীম ? 

1], 10 911577 (0075016807751) 

ইহাকে সাধারণতঃ [6150 নামে অভিভিত করা হয়। এই মতান্ুসারে 

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় । তিনি অনেকদিন হইতে একাকী বিরাজ করিতেছিলেন ; 

তখন আর কিছুই ছিল না; অণুপরমাথু, ছলবামু, আকশি, আলো কোথাও 

কিছু ছিল না; মহাশৃন্যের মধ্যে ঈশ্বর একাকী বিরাগ করিতেছিলেন ! 

একদনি তীহার হঠাৎ ইচ্ছ। হইল তিনি বিশবসংসার স্ট্টি কবেন। তিনি ইচ্ছা 
করিলেন, আলো হউক, অমনি আলোর উদ্ভব ভইল ; তিনি ইচ্ছ| করিলেন, জল 
হুউক, অমনি জলের উদ্ভব হইল | এইভাবেই তাহার ইচ্ছ! হইতেই (9৩6 ০£ 

0০001:105) এই বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের সি হইল । কির জন্য যগনই যেরূপ উপাদ(নের 
প্রয়েজন হইয়ছে, তখনই তিশি উহা উৎ নর করিয়াছেন, যখন অণ্পরমাণুর 
প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তিনিই উহ ৮ষি করিয়াছেন, হৃষ্টির আগে উহার! 

বি্কমান ছিল নাঁ। এক কথায়, বিশ্বজগতের সকল পদার্থেরই হুষ্টি কর্তা ঈশর। 
ম্যাম শাস্ত্র বলেন যে ঈশ্বর পরমাণুগুলি কৃষ্টি করেন নাই ; তিনি শুধু উহাদের 

সংঘোগ সাধন করিয়াছেন ; কিন্তু [০15 ইভ] স্বীকার করেন না); [06190 মতে 

ঈশ্বর পরমাগুগুলির শুধু সংযোগ সাধন করিয়াছেন, তাহা নহে, পরমাণুগুলি€ও 
তিনিই কষ্টি করিয়াছেন। অতএব ঘড়ি নির্মাতার সহিত ঈশ্বরের তুলনা করা যায় 
না। ঘড়ি-নির্যাত 565৪] নির্মাণ করেন নাই, কাচও নির্ধাণ করেন নাই; তিনি 
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ইহাদের যখাঘ্থ সংযোগ সাধন করিয়াছেন াত্র। কিন্তু ঈশ্বকে সবই সৃষ্টি 

করিতে হয়ছে; তাঁভাকে গ্রত্যেকটি উপাদান হষ্টি করিতে হইমাছে এব, 

উহাদের যে সমন্বয় সাধন--তাভা্ তাহাকেই .করিতে ভইয়ানে । অথাৎ সব 

তিনি হষ্টি করিয়াছেন । 

সমালোচন। 

[06190 মতে বল। হইতেছে যে আদিতে শুধু ঈশ্বব ছিলেন, ধিগগত ছিল 

না। পারে এক শুভ মুহর্ঠোভনি এই বিখজগৎ কি করিলেন।। এখন আমর! 

জিজ্ঞাসা করি ; তিনি তো একাকী বেশ ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ তই বিশজগত 

ষ্টি করিতে গেলেন কেন ? তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে বন তিনি একাকি) 

ছিলেন, তখন তিনি পূর্ণ ভিলেন ন1? তীতার মধ্যে অপুণত। ডিল বশিয়াই কি 
তিনি বিশসংসার কটি £ব্রিফা নিজের পর্ণত। সাপন করিলেন 2 তাই যদি হয়, তবে 

তিনি আরও আগে ছট্টি করিলেন না কেন? বন! বাহুল্য, এইরকম কোন পরমেবই 

সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া ঘায় না| দ্বিওীয়ভ, »ষ্টব পরে তিনি বিশ্বসংসারের 

সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া দ্ববে অবস্থান করেন, ঠহই যদি ঠিক ভয় ভবে 

বলিতে ভইবে যে ঈশ্বব বিশ্বজগতের দ্বার সাখাধিত হইধ। খাকেন | এমতাবস্থাথ 

তাহাকে অসীম ও অনন্থ বলিয়। বণন। করা ঘা না| একত্রে তিশি সমাম 

একদিকে আছেন ঈশব স্ব আর অন্থদিকে আছে উাভার »8 বিশ্ব জগ দুই-ই 

স্বতন্ত্র ও স্বাধান। সেইজন্য এই মতবাদকে আমরা 0920010109199] 10091150) 

বলিয়াছি | 710091197, কারণ, এক্ষেএে ঈশরু এক এ অদ্িতীয় বটে, কিন্ত 

তিনি তে। একাকী নহেন ; তাহার পাশে আস একটি লিশিন আছে যা তাহার 

দাবু। 2ষ& ইয়াত বস্ততঃ তাহাকেহ আবার ম।মাধিত কির! ফেপিয়াছে। এইভাবে 

পকারান্থরে ঈপরের হার উঠারও স্বাধীন সন্তা কব কর! হততেতে ।[0এ51190) । 
রা বে ইহাদের এই খ্িতর-ভাব চরম নহে) আপেকছিক 1005748019091)) কারণ ৫ 

১. 

খবর ইচ্ছা করিরাছেন বপিয়াই এই খিত্র-ভাব চষ্ট হভবাছে, শতুব! হইত ন11৯ 

চা]. 81012157 (050506) 

অধৈতবাপগণ জদবস্র উপর খুকু আবেোপ করবেন না, তাহারা গুরুভত 

আরোপ করেন ঈপ্ববেব [উপর হন মতা9মারে পরল এক এব অদ্বিতীয় । 

১ 

নর সি ০ এ শপ পাপা শপ শান শী শী 

* এই মতবাদকে আমরা ০০904200709] 1 0101507 নামেও ভিন করিতে পারি; বস্ততঃ 

“ভগবৎ-তন্ব” প্রসঙ্গে আমর] তাহাই করিয়াছি । কারণ এপ্সেতে মূল-তত্ব বা আদি-তত সঙাই “এক”, 

তিনি ঈহর ; জড় পদার্থ ডাহার সৃষ্ট পদার্থ মা | 
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তিনিই একমাত্র সত্য ; তিনিই জগতের মুল-তত্ব (1000866 16811) | তাভা 

হইলে জড়বস্তর কি হয়? উহা কি তবে একেবারে মিথ্যা? ইহার কি কোন 

স্বাধীন ও আতস্্ সত্তা নাই 9 বন্ত্রতঃ এই প্রশ্ন লঈয়াই অদ্বৈতবাদ্িগণে র মধো 

বিশেষ মতভেদ দ্রেখা যায়) কেহ কেহ বলেন যে, জডজগতের কোনপ্রকার স্বাধীন 

সত্তা না, ইহা একেবারে মিথ্যা । আর কেহ কেহ বলেন যে জগৎকে একেবারে 

মিথ্যা বলিয়া উড্ভাইয়! দেওয়! যায় না; ব্রদ্ধের ন্যায় ইহা! 016100866 158110 

( মূল-তত্ব ) নভে বটে, তবুও ইভাকে একেবারে অগ্রাহা কর] যায় না; ইভারও 

প্রয়োজনীরতা আছে । যাঁভারা ইতাঁর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার কবেন, তাহাদের 

মতবাদের নাম 0000166 7001510 ; আর ধাঁভার। ইহাকে মিথ্যা বলিয়" 

উডাইয়া দিতে চাঁন, তাভাদের মতবাদের নাম £১১95০6 1০019 1 প্রথমে 

/5009080৮ 1%0101510, বাখ্য! করা যাউক , উভাকে সাপাবণতহ: 780006150 

নামে অভিভিত করা তয় | 787 মানে 1], খর "1505 মানে 0090 3 অতঞএন 

চ৭100)61910 মানে £৯1] 15 0০ অর্থাৎ সবই ঈশ্বর বা ঈশ্বরই সব; ঈশ্বর ব্যতীত 

আর কিছুই নাই । 'এই মতানুসাবে “ঈশ্বাবাস্সামিদং সর্বং যকিঞ্$ জগত্যাং জগ” 

অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে, সবই উশ্ররের বাবা পরিবাপু । এই জগং হইতে 

যদি ঈশ্বরকে পৃথক করিরা ফেলা ভব তাহ। হইলে জগন্তেব কোন অস্তিত্রই থাকে 

না। সমুদ্রের মশ্যেই তরঙ্গ অবস্থিত এবং তরঙ্গের মধ্যে সমুদ্র পরিব্যাপ্ৰু | 

এমতআবস্থায় আমব| কি তরঙ্গগুপিকে সমুদ্র হইতে পুথক কবিরা বিচ্ছিন্ন করিতে 

পারি? মোটেই না], সমুদ্র ব্যতীত তবঙ্গের অস্তিহ্ যেমন সম্ভব নতে, সেইরূপ 

ঈশ্বর বাতীত বিগের ৭ স্বতন্ন সন্ত সম্ভব নভে | 

সমালোচনা 

উপরোক্ত মতান্সারে সবই ঈশ্বর, ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই । 

তাহা হইলে স্খ-চন্দ-গ্রত-নক্ষত্র সমশিত এই যে বিশ্বঙ্গৎ আমরা 'প্রতি- 

মুহুর্তে প্রত্যঙ্চ কপিভেছি_উহাকে একেবারে মিথ্যা এবং অলীক বলির 

সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু পণ্তিভির। যাহা বলুন না কেন, আমাদের 
সাধারণ অভিজ্ঞতাকে আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। 

আমাদের সাধাবণ অভিজ্ঞতা বুঝি ষে স্য্ষ-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থ 

কঠোর বাস্তব পদার্থ; উহাদিগকে একেবারে মিথ্যা ও মায়া বলিয়া উড়াইয়! 

দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে শ্রধু যে স্ময 
চন্দ্রই মিথ্যা হইয়া যায়-_তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অস্তিত্বও অবলুপ্ত 
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হইয়া যায়। কিন্ত মান্তষের স্বাতস্ব্য অবলুপ্ট হইলে, পৃথিবী হইতে নীতিবোধ 

ও ধর্মবোধও অবলুপ্ত হইয়া যায়। কারণ, নৈতিক জীবন ও ধর্মজীবন শুধু 

মান্ষের পক্ষেই সম্ভব--যাতার আত্ম-ম্বাতিত্ব্য আছে; কিন্তু মানুষই যদি মিথ)! 

হয়৷ গেল, তাহার স্বতিত্ত্যই যদি অবলুপু হইয়া! গেল, তাহা! হইলে কে 

নৈতিক জীবন বাপন করিবে আর কেই বাঁ ঈশ্বরকে পুঁজ! করিতে যাইবে ? 

মান্ষের এই নীতিবোধ এ ধর্বোধ_ ইহাই তো অধ্যাত্ুজীবনের অমূল্য 

সম্পদ, ইহাই যদি অবলপ্ঠ হৃইয়। যায়, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞ/সা কবি 

ঈশ্বরের মধো আর থাকে কি? কোথাও কোন জীব নাই, মান্য নাই, 

শর্ধ চন্দ্র গ্রহ নক্ষ্ কোথাও কিছু নাই-সবই অলীক, সবই মায|। 

এমতাবস্থায় ঈশ্গরকে ম্ভাশন্য বলিয়। বাখা। করা ছাড়া আর গতি কি? 

তিনিই একমাত্র সতা পদার্থ, কিন্ধ তাহার সহিত বিশ্বজগতের কোন 'প্রকাৰ 

সঙ্বন্ধ নাই, ভাই যদি ঠিক তং য, তাহা ১ইলে ঈশ্বরের মণ্যে যে কোন প্রকাব 

বিনয়বস্তুই থাকিতে পাবে না; তিনি মে একেবারে একক? মহাশ্ন্বা হইয়া 

পাডন। বহত্ব বন করিয়। এই যে একক) এঠ যে যহাশগতা উহার কি 

কোন সার্কত! আছে? তাই 68100761500 সঙ্গন্ধে 1) 5620006 বলেন 

“1015 2105050 0001006106151 12 66 561756 0950 16 07095 075 

0079 11 20580002 0) 005 10139, 00 1609105 16 83 

00205010001100 911 1691) 1709 10616, 1306 00165 100০৮ 010. 

1211099 00৩ 006 91091701002 006 10021)? 19 2] 011521 8010902061028-) 

এই মতবাদের সম্পকে সক্ষেপে ঘল! যায, ইঠ| বুকে বাদ দিষ! শুধু 

এককেই গ্রহণ কবিয়াছে ১ জগন্খ মিথ, ব্রহ্ম একমাত্র সত্য । জগহ বা? 

দেওয়াতে বরকে ডের স্পর্শ হইতে রক্ষা কর। হইয়াছে বটে) ওবে তিনি 

একেবারে মহাশলা (8030806) হষ্টঘা। পড়িয়াছেন। তাই ইভাকে আমব। 

/১05050 10691190 বলিস্ভি ১106911909১ কারণ এক্ষেত্রে সবই ঈশ্বরের 

চেতনায় বিরাজ করিতেছে , মে ক্ষেত্রে জের অস্তিত্রই 'অস্থীকাব করা ভয়) 

সেক্ষেত্রে জডবাদের (7:90609)1520 ) কোন কথাই উঠি ভ পারে না। 

|]. 14107215177 2 (007007665 ) 

উভার সাধারণ লাম 21000515700 এবং ঠভাই পাশ্চাত্য জগতে সস্ভোষ- 

জনক ব্যাখ্যা বলিয়া! গৃহীত ভয়। পারিভাষিক সংজ্ঞার ইহাকে 081060- 

07650 নামে অভিহিত করা হয়। পূর্ববণিত 7800)6197:-এর সভিত 
বঙমান মতবাদের পার্থক্য বুঝিতে হইলে ইহাদের বুযুৎপর্তিগত অর্থের দিকে 



১৮৬ মূল-তত্ব 

লক্ষ্য রাখা দরকার । (১) 10215006150 £ 52 ল 21] 3 07609 » 00৫ 

অতএব চ81056150 মানে 21] 15: 00903 অর্থাৎ সবই ঈশ্বর | 

(১) 78060006190 ::020-52]] 3: 610-510 ) 0050525 03094 7; অতএব 

[90617076150 মানে ঞ11 ও 2004) অর্থাৎ সবই জশ্বরের মধ্যে 

বিদ্যমান । একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে “সবই ইশ্বর” এবং “সবই 

ঈশ্বরের মণ্যে বিছ্ধঘান”- ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে । “সব ঈশ্বর” 

বলিলে বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বর ছাড়া আব কাহারও কোন স্বতন্ব অস্তিত্ব 

নাই । কিন্তু “সবই ঈশ্বরের মপো বিদ্যমান ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বর 

ছাড়াও আরও অনেক জিনিষ আছে, তবে তাহারা ঈশ্বরের বাহিরে নহে, 

ঈশরের ভিতরে আছে । ঈশ্বরের ভিতরে থাকিলে যে তাহাদের কোন 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 'থাকিবে না, এমন কোন অর্থ নাই) ভিতরে থাকিয়াও 

তাহারা নিজ নিজ হতন্্ সন্তা বজায় রাখিতে পারে এবং রাখিয়া থাকে । 

যেমন ধর, এখন আমি দুঃখ অনুভব করিতেছি; অতএব এই দুঃখান্ভৃতি 
আমারই মধ্যে বিদ্যমান ২ কিন্তু তাই বলির কি বুঝিতে হইবে বে ছুঃখ- 

বোধের কোন ম্বতন্ব অন্তিন্ব নাই? আমি ৬ ছুঃখবোধ কি একই জিনিষ? 

মোটেই না, সেইন্প যখন বল। হয় যে এই বিশবব্রঙ্গাণ্ড সবই ঈশরের মধো 

বিছ্ধম'ন, তখন ইহার অর্থ এই নহে যে বিশ এবং ব্রহ্ম একই জিনিষ | 

ব্রন্মের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বের এক স্বতজ্তু সন্তা থাকিতে পারে ও থাকে । 

তাই 8106170061510-এর মত । 

তাহা হইলে দেখা গেল যে এই মতান্ুসারে “এক” (0999) আছে, আবার 

বুও (90) আছে । “এক” অর্থাৎ বর্ম তিশিপ সত্য , আবার বন 

অর্থাৎ বিশ্ব-উহাও সত্য । তবে এখানে এক প্রশ্ন করা যাইতে পারে; বর্গ 

তে! আছেন, কিন্ত বি আসিল কোখ! হইতে? ইহার উ্তরে [21061007015 

বলেন যে অনাপিকাল হতেই ই] ব্রন্গের মধ্যে প্ছ্যামান আছে । আমর! ঈশ্বরের 

জীবনে এমন কোন মুহৃত কল্পন। করিতে পারি না যখন তিনি শুধু একাকী 

থাকেন, অর্থাৎ তাতার শষ থাকে না। ইহ] সম্ভব নহে । নাডীব স্পন্দন ছাড়া 

যেমন মান্যের 'প্রাণ থাকিতে পারে নী, কজন ছাড়াও তেমন ঈশর থাকিতে 

পাবেন না। তাহার স্থ্টি কখনও আরস্ত তয় নাই, আর কখন শেষও হইবে না। 

সষ্টি মানে আত্মপ্রকাশ ; ইহাই ঈশরের ধর্ম । তাই তিনি কখন আত্মগোপন 

কবিয়া বা আন্মসংকুচিত হইয়া থাকিতে পারেন না । তিনি নিরন্তর আত্মপ্রকাশ 
করিয়া চলিয়াছেন; জড়ের মধ্য দিয়া, মাগ্ষের মধ্য দিয়া-_চেতন অচেতন সকল: 



ভাববাদ ও জডবাদ ১৮৭ 

পদার্থের মধ্য দিমা--তিনি নিজেকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াহেন। ট্রাহার এই 

কাজের আদি নাই, অস্তও নাই; তাহার সুপ্তি নাই, বিরাম নাই, তিনি চিরতৎপর | 
কবির ভাষায় বল! যায়, তিনি “চঞ্চল হে, তিনি সদরের পিয়াসী”। এ্ুদধের 

পিয়াী, কারণ শুধু অতীত ও বর্মন কর্ণধারায় তিনি তৃপ্ধ নহেন, তিনি অনু 

কর্ণধারায় নিমগ্ন; তিনি সুদ্বেব মধো, অসীমের মধো আত্মবিকশিত করিবার 

জগ চিরচঞ্চল। 

এই মতবাদে শুপু যে এক এবং বনহুর সমম্থয সাধন কর] হইরাছে, তাহ! নহে, 

সঙ্গে সঙ্গে জডবাদ এবং ভ।ববাদের ও সামঞ্চল্সা বিধান কর। হইঘান্ডে | জডবাদ থে 

অচেতন জগতের অন্তিত্বে বিশ্বাস কবে, এন্ষেত্রে ত্তাহার সান্তা মোটেই 

মত্বীকার করা হয় না। আমরা স্পষ্ই বলির়াভি মে ঈশর শুধু চেতপ 

পদার্থের মধ্য দিরাই আত্মপ্রকাশ কবেন না, অচেতন পদাথেন মধ্য দিয়াএ 
তিনি আন্মবিকাশ সাধন করেন। তিনি শুধু মাগ্ুমের চেতনার মধ্যেই 
প্রতিভাত আছেন, তাহা নতে, শ্য চন্ছ গ্রহ নক্ষত্রের মণ্যেও তিনি প্রকটিত 

আছেন। কবিদের ভাষায় বলা যাম যে, যখন তান ল্য চন্দ্র গ্রভ শক্ষাথ 
বিরাজ করেন তখন তিশি লডবপে শোভা পান, আর যখন তিনি মানুষের 
মনে ক্রিয়া করেন তখন তিনি টেতনরূপে বিবাজ করেন। উভা হইতে বুন। 
যাইবে যে চেতন এ অচেতন পদার্থের মপ্য কোন মুলগত পাথক্য মাঠ, 

বর" মূলে তাহারা একই, একই ত্রক্দেব বিভিন্ন প্রকাশ মাএ) তাত 

নতবাদকে.-0015০61৮০ 10691157 নামেও অভিভিত করা যাইতে পারে। 

ই 

£ সে 

0৮০1০০০0৬০১ কারণ ইভাতে জডবন্ত্রর অস্তিত্ব আঙ্গীকান করা কর! হইতেছে 

ন।; আর 16811500 তো বটেই, কারণ সমস্ত বিবয়ের* মূলে "আছে 

ডগবৎ-চেতনা_ইহাই এই মতবাদের সারকথা। একজে কোন বিষষবন্ত 

বদ দেওয়া হইতেছে ন।) সমস্ত ভগবৎ স্ব মধ্যে অন্থতন্ত করা হইতেছে, । 

অতএব এক্ষেত্রে শন্ততা নাই, পর্ণত! আছে; তাই ইহাকে 0000616 

1101315177 বলে । 



হলাড়ম্প জপ্যাস 

আদর্শ ও মুূল-তত্ত 

( ৬৪155 9720. [68115 ) 

আমাদের পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমর! ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; 
দ্বিতীয় খণ্ডে আত্মা বা মনের সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডে প্রাণের সম্বন্ধে, এবং চতুর্থ খণ্ডে 

জপদার্থের সঙ্দন্ধে আলোচনা করিয়াছি | দর্শন শাস্ত্রে এই চারিটিই প্রধান তত্ব 

_-ভগাবৎ-তত্ত্ব অপ্যাত্ম-তন্ত, প্রাণ-তত্ব এবং জড়-তত্্ব। একে একে ইহাদের 

আলোচনা শেষ করিয়া এই খণ্ডে আমরা মূলতন্ব বিচার করিয়াছি । মূল-তত্ব কি-_- 

চিত্শ(ক্ত, না জডশক্তি ” আমরা চিৎশক্তি বা মন: এক্তিকেই মুূল-তত্বর বলিয়। 

গ্রহণ করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে যাহারা যনকে মূল-তত্ব বলিয়া বিশ্বাস করে 

তাহাদিগকে [059115 বা ভাববাদী বল। হয় । সাধারণতঃ লোকে বিদ্রপ করিয়া 

বলে ষে ভাববাদীরা শুধু ভাবরাজোই বিচরণ করেন, বাস্তব জগতের সহিত 

তাহাদের বিশেষ কোন সন্বন্ধ নাই | তাহার! কাব্যলোকের সৌন্দধধ্যানে মগ্ন 

থাকেন এবং ক্ষপ্েব মায়াজাল রটন1 করিয়। পৃথিবীকে এক নতনরূপে বপায়িত 

করেন তভার? পাথির জগতে বাস করেন না, তাহারা অপাথিব জগতের 
অধিবাপী। উবে আমদের বক্রবা এই £ জডবাদিগণ যদি মনে করেন যে সব 

সময়ে পাটের গুদাম এবং মাছের দর চিন্ত| করাই মানষের একমাত্র ক্তব্য তবে 

তাহার। মানব জীবনকে নিতান্থই তুচ্ছ ও হীন বলিয্মা বিবেচনা করেন। বাজার 

দ্র এবং টাক] পয়সার ভিসাব করিতে হইবে বৈকি, নতুবা আমাদের পক্ষে জীবন 

ধারণ করাই সগ্তব নঙে , কিন্তু সর্বদাই এই প্রকার চিন্তাতে মগ্ন থাকিলে মানুষের 

ভীবন নিতান্ত পঙ্গু ও অপুণ হইয়। পডে। তাই আম।দিগকে কবিতাও পড়িতে 

হইবে, এব ফুলের সৌন্দধত্ উপলব্ধি করিতে হইবে। শেক্সপিয়ার বলেন, যে 

মান্য গান শরনিয়। মুগ্ধ হয় না, সে অনায়াসে হত্য। করিতে পাচর ; আমরাও বলি, 

যে মান্য স্বপ্ন রুচএ। করে না, সে কোন মহৎ কাজ করিতে পারে না। মহৃৎ 

কাজ করিতে হইলেই স্বপ্ন রচনা কর। চাই, তবেই তে। আমরা পাথিব জগতের বনু 

উর্ধে অপাধিব জগতের সন্ধান পাইতে পারি । মনে রাখিতে হইবে মানুষ শুধু 
পশু নহে, সে মান্ষও বটে? সে শুধু নীচের দিকে তাকায় না, সে উপরের 
দিকেও তাকায়; সে গ্রহনক্ষতর দেখিয়া মুগ্ধ হয়, এবং রামধনধুর রং দেখিয়া 

পুলকিত হয় । * 



আদর্শ ও মূল-তত্ ১৮৯ 

চা 00051775171 8150 ৬৪119 02105770528 

ভাহ। হইলে দেখা গেল যে কেবল জডজগং লইর। আমর! উপ্ত থাকিতে পাবি 
“1, ভাবজগতেব কথাও চিন্ত। করি। অথব। আরও স্পষ্টভাবে বলা ঘায় বে, আমর 

জড়বন্ত্রকে কেবল জডরূপেই প্রত্যক্ষ করি না, উহ্তাকে অন্ততৃতির রছে বঞ্চিত 

করিয়া কিঞ্চিৎ মনোহর রূপেত প্রতাক্ষ কবি। রি গোলাপ টি আ.মব। 
ইহাকে ফুল বলিষাই ক্সান্ু হই না, অঙ্গে সঙ্গে মু্ধ কে বলিরা উঠি “কি শ্রন্দব 

ফ্ল; ইহাব কি মনোহর কূপ” । প্রথম ক্ষেত্রে সানী বস্তুকে আমবা শুধু বিষ্য়- 

বন্তরূপে বণনা কবি । 00491096060 ছি০%) ১ ইহার উপবে কোন ভাবের বং 

প্রয়োগ করি না। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইহাকে কিঞিং ভাবরমে সিঞ্চিত করির়। 
স্কন্দর ব! অস্থন্দর বলিয়া বর্ণনা করি । 000670606০6 ৬৪] )1 গ্রুথন ক্ষেওে। 

মাছে শুধু শগ্র বিবরণ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আছে উহার মূল্য শিরপণ | 'আমি যখন বলি 
মে আকাশে রামধ উঠিষাছে, তখন আমার বিববণ একেবারে পগ্ন বিবরণ মাত, 

কোথাও একটু ভাবের আবেগ নাই । এক্ষেত্রে জিনিষটি যে।ক এবং কোথায 

আছে--তাহ!রই বিবরণ দিতেছি মাত্র, উহ! দেখিয়া আমার মনে কি ভাবের 

উদ্রেক হইল, আমি কি ভাবে অভিভূত হষ্টলাম-এসব কথ! বলিয়া আমার 

বর্ণনাকে আমি মোটেই আবেগ রঞ্জিত করিতেছি ন।। তাই ইঙ্তাকে চ80 

৭92100617৮ বলে । কিন্তু যখন বলি “রামধগ্ত দেখতে কি স্থন্দর”, ওখন আমি 

শুধু রামণন্থুর বর্ণনা দিই না) রামপঞ্ু দেখিয়। আমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় 

হইয়|ছে জাগার কথা উল্লেখ করি। ফলে আমার বর্ণনা একেবারে শীরম 

বর্ণনা হয় না; ভাবের আবেগে রঞ্রিত হইয়। একটু সরস রূপ গ্রহণ করে । তাহ 

ইহাকে ৬৪156 00090967); বলে । এক্ষেতজে মামি জিন্নিটিব কথা বশি না. 

জিনিষটি দেখিয়! আমার মনে কিরূপ ভাবের উদ্রেক ভয়, তাহাই বর্থন। করি। 

আমার এই মনোভাব অনুসরণ কারয়া মাগি জিনিঘটিকে ক্রন্দর বা অন্রন্দর বলিঘা 

অভিহিত করি; এব এইরূপে ইহার এক মূল্য (৬৪1৩৪) নির্ধারণ করিধার চেষ্ট 
করি। আর একটি উদ্বারণ ; আমি বলিল।ম “রাম যহং কাজ করিয়াছে" । 

এক্ষেত্রে রাম কি কাজ করিয়াছে, তাহ! আমি বলিতেছি ন', রামেব কাছ দেখি] 

আমি কিভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াচি। তাহার কাজকে কত উচ্চস্তরের কাজ বলিয়া 

মনে করি-সেই কথ।ই বলিতেছি । তাই ইহার নাম ৬৪1৫০ 79457061)0| 

কিন্ত আমি ষখন বলি “রাম একটি জলমগ্র বালককে উদ্ধার করির|ছেঃ” তখন আমি 

তাহার কাজের এক বিবরণ দিই মাত্র। তাঙ্গার কাজ দেখিযা আমি বা তৃখি 

বাকেবাকাভাবাকি মনে করে-লে সব কোন কথাই উথ্বাপন করি ন। 
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এক্ষেত্রে আছে শুধু স্পষ্ট এবং রুক্ষ ভাষায় তাহার কাজের এক নগ্ন বিবরণ | তাই 

ইভাকে 28০৮ 10059106706 বলা হয়। উপমার ভাষায় বল! যায় যে, ঢ৪০% 

10951706700 একটু গছ্ধময় বা'পার ; ইনার মধো ভাবের কোন সংমিশ্রণ নাই; 

আব ৬৪1৪৪ 74050961 একটু রসঘন ব্যাপার, ইচ্চার মধ্যে ভাবের সংমিশ্রণ 

আছে । 

আদর্শ বিচার (৪155 00210571 ) 

আর এক কথ। যখন ৬৪1০ বিচার করি, তখন আমরা আমাদের মনেব 

পুরোভাগে এক আদর্শ তৃপিয়া ধবি; সেই আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া আমরা 

বিষর়বস্তর গুণা্ণ নির্ধারণ কবি । কিন্তু মখন [7৪০ বিচার করি, তখন কোন 

আদর্শের কথা চিন্ত। করি না, বপ্ততঃ আদর্শের কথা চিন্তা করিবার কেন 

প্রয়েরজনই হয় না; তখন শুধু ব্ষরবন্তটির প্রতি লক্ষ্য নিবন্ধ রাখি; অন্য কথ 

ভ|বি না। উদাহরণ দির বুঝান যাঁউক। শিল্পী যখন ছবি অংকন করেন, 

তগন তিনি তাহার মনের পুবোভাগে একটি আদশ ধরিয়। রাখেন । তাই তিনি 

শধু ছবি আকিয়াই শান্ত হন না, সেই ছবিটি ভাহার আদর্শ অন্যাযা 

হইয়াছে কি না-_-তাহাও বিবেচনা করেন । সেইরূপ, আমরা যখন ছবি দেখি 

বা কবিতা! পড়ি, তখন শুধু দেখিয়াই বা পড়িষাই আমরা ক্ষান্ত হই না) কবিতাটি 

স্থদব হইয়াছে কি না, ছবিটি মনোরম ভ্ইয়াছে কি না-ইত্যাদি বিচার করি। 

এইন্ধপ বিচারেব জন্য এক মানদ্ডের (01009) প্রয়োজন; ইহাকে আমর! 

সৌন্দর্ধ-বিঢারের মাপকাঠি বপিতে পারি। এই আদর্শের সহিত তুলনা করিয়! 

আমরা ছবিটিকে সুন্দর বা অঙ্থন্দর বলি। মাচষের ক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্বঙ্ধে€ 

ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । তাহাদের ক্রিয়! প্রক্চিয়া শুধু লক্ষ্য করিয়াই আমরা 

ক্ষান্ত হই না, ইহ সৎ কি অনত, ন্যায় কি অন্যাব-_তাহাও বিচার কবি। 

এক্ষেত্রেও আমর! মনের পুরোভ্গ্রে এক ন্মতিক. আদর্শ ধরিরা রাখি এবং এই 

আদর্শের সহিত তুলনা! করিরাই আমরা তাভাদের কাজকে ক উদ ত বা অগ্রচিত 

বলিয়া বিবেচনা করি। যে কাজ আদর্শ অনুযায়ী, সেই কাজ উচিত, আর 

বে কাজ উহার পরিপন্থী সেকাঁদ্ধ অন্তচিত॥ এইভাবে কাজের গ্রণাপ্ণ বিচার 

করাকে )3৭5106 ০£ ৬৪10৪ বলে; কোন 'এক আদর্শ '০79) বা মানদগ্ডের 

সহিত তুলন। করিরা এইবূপ বিচার কর। হয় বলিয়া ইহাকে 1০:2986৬€ বিচার 

বলা যাইতে পারে । কিন্তু 28০ বিচারের মণ্যে আদশের কোন বালাই নাই। 

বস্তজগতে যাঁভ। যেমন আছে ভাহাকে ঠিক তেমন ভাবে বিশ্লেষণ করাকে 8০ 

বিচার বলে: জিনিসটি স্থন্দর কি অস্থন্দর, উচিত কি অনুচিত ইত্যাদি কোন 
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প্রশ্নই উত্থাপন করা হয় না। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর এক যথাযথ বিবরণ দিয়াই আমবা 

'আমাদের কাজ শেষ করি; কোনপ্রকার আদর্শের ঘ/পকাঠিতে উহাকে বিচার 
করি না। তাই ইহাকে ই92009055 বিচার না বলিয়। ০910৪ বিচার বল। 

হয়। নোট কথ, £৪০% বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব; যাহা বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যমান 
( 1086 79 )--তাহাই উহার আলোচ্য বিষয় । কিন্ত ৬০14৪ বিচারের দৃষ্টি ভঙ্গি 

আদর্শমূলক ? যাহ| মাছে তাহা আদর্শ অঠযায়ী কি না (০0390 0০006) 

উষ্ভাই ইহার বিচ।ষ বিষয় । 

৬৪155 ]006100677৮--901906০8255 (ভাব্গত ) 

[8০০ 7017606 সম্গঞ্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বালবার নাই ১» ৬০০৩ 

130009672 হই আমদের বঙম।ন প্রবন্ধের আলোচ্য বিবয়। ৬০০৪ ]5- 

006 প্রনঙ্ষে সাধারণতঃ থে প্রশ্ন কর! ভয়, তাহা এই £ আমি যখন বলি 
“রামধন্ধ দেখিতে সুন্দর" -তগন কি বুঝিতে হইবে যে রামধনুর মধ্যে সতাই 

সৌন্বঘ বিদ্যমান আছে % রামধজর মদ্যে যেমন নানাবিণ রং আছে, তেমন 

সৌন্দম বলিয়া কি এক গুণ উহার মধো পিহিত আছে % অনেকে বলেন 
যে তাহা যোটেই সন্তভব নহে। তাহাদের মতা্টপারে রামধ্গ গামধন্থু মাত্র; 

ইহ] সুন্বর নহেঃ মন্গন্দরও নভে । তবুও যে আমি ইহাকে গুনর বলি, 

তাহা অন্য কারণে । আমি ইহাকে আমার মনের নণ্যে স্গন্দর বলিয়। অগ্থভব 

করি, সেইজন্া আমি ইহাকে সুন্দর বলি, নতুব। বাস্তবিকপক্ষে ইহার মধো 

সৌন্দব বর্জিমা কেন জিনিষ নাই । এক কথান্প, লৌন্দর্ধ মামার মনের 
হুষ্টি) তাই আমি যাহাকে সুন্দর বপিদ্। মনে করি তুমি তাহাকে সুন্দর 
শাও বলিতে পার। কথাতেই বলে “ভিন্রুচয়ঃ লেক” , প্রত্যকর্ই কুচি 

বিভিন্ন । তুমি যাহাকে দেখির। মুগ্ধ হইয়াছ আমি হয়ত তাহাকে মোটেই 

স্বন্দরী বলিয়। ঘনে করি না। আবার কিছুদিন পরে তোমার মোহ য্খন 

কাটিধা ঘাইবে তখন তুমি নিলেও তাহার মগ্যে কোন সৌন্দদ খু'ছিয়। 

পাইবে না। আজ হয়ত উচ্চার্গের (015551081) গান শুনিতে তোমার 

মোটেই ভাল লাগে ন।) কিন্তু কিছুদিন উহ। শিন্ষ' করিষা দেখ, তখন 

দেখিবে, উচ্চা্ন গানই তোমার বেশী ভাল লাগিবে, 'আপুশিক গান তখন 

নিতান্তই নিয্স্তরের গান বলিয়া! প্রতীয়মান হ্ইবে। মেয়েদের গয়নার কথা 

ভাবিলে অবাক হ্ইরা যাই; আমাদের সময়ে যে গরনাকে অতি সুন্দর 

বলিয়া অভিহিত করা হইত, আঙ্গকাল সেইরকম গয়নার প্রতি কে 

তাকাইয়াও দেখে না। কাপডের দোকানে গিয়া দেখ, মেয়েরা কি রকমের 
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শাড়ী কেনে; একজনের ঘাহা পছন্দ হয় অগ্ঃ জনের তাহা পছন্দ হয় না; 
প্রত্োকেই নিজ নিজ রুচি অন্রসারে শাড়ী কিনিতে চায়। কিন্তু রুচির 
তো শেষ নাই; তাই নানারকষের শাড়ী রাখিয়া দেোকানীরা সকলকেই 

সমানভাবে তপ্ত করিতে পারে না । মোট কথাঃ সৌন্বযবোধ সম্পূর্ণ কুচি- 
নাপেক্গ ব্যাপার ং শিজ নিজ কুচি এ চিন্তা অনুসারে আাঁমর। জিনিমকে 

সুন্দর বা অসুন্দর বপিয়া অভিহিত করি। যেমন, মেমসাঁতেবদের নীল চোখ 
আমাদের শিকট সুনর লাগে শ|, আমর! চাই “তাহার কালে। হরিণ 
চোখ” । সাহেবদের গান আামাদের নিকট ভাল লাগে নং মনে তয় 

ম'াড়ের হ্যায় বিকট চীৎকার করিতেছে ২ আবার তাহারা ম্ামাদের রবান্দ 

সঙ্গীত শুশিয়া বলে “একি পাাানপেনে কান্না” | কেবল, মৌন্গগবোধ সম্বন্ধে 
কেন, নীতিবে|ধ সগ্ন্ধেও আমাদের মণ্যে মতভেদের অন্ত নাই । মুসলমান 

সমাজে বহবিবাভ গ্যায় সঙ্গত ও নীতিসম্মত, অথচ খুষ্টান সমাজে উহা 
অমাজশীয় অপরাধ | মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রশংসনীয় কাজ, 
অথচ হিন্দুসম|জ এখনও ইহাকে প্রশংসার চোখে দেখিতে পাবে না। 

তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে নীতিবোর বা সৌন্বযবোধ আন্ছ্ধে 

আমাদের কোন সববাদিসম্মত পারণা নাই, আমাদের শিজ নিজ শিক্ষা ও 

গভিকুচির উপর উহা নিভ'র করে। বলা বানুল), শিক্ষা ও অভিরুটি সবই 

মানসিক ব্যাপার, স্ততরাং সৌন্দধবোন একেবারে মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার । 
তাই আমরা বলিয়াছি যে রামধন্ধু স্ন্দর নহে, আবার অন্থন্দরও নহে, 

উহা বস্তু মাত্র। উহার সৌনয় বা অপৌন্র্য শিভর করে আমাদের 
মনের উপরে । আমি যপি উহাকে হ্ুন্দর বপিয়া মনে করি, তাহা হইলেই 

উহা স্ন্বরঃ আর আমি যি উহাকে অন্দর বশিয়া না মনে করি, 
তাহা হইলে আর যে যাহাই বলুক না| কেন, আমার নিকট উহা হুনার 

নহে। সেইরূপ মাগ্ুষের কাজও কাছ মাত্র, উহা! ভালও নহে, খারুাুপও 

নহে। তবে আমরা আমাদের রুটি অঙ্গসারে কোন কাজকে ভার্ল-বলি 

আর কোন কাজকে খারাপ বলি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কাজের মধ্যে এমন 
কোন প্রকৃতিগত বা গুণগত বেশিষ্ট্য নাই যাহার জন্য উহাকে ভাল বা 
খারাপ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক কাজই শিগুণ, উহাকে গুণ সংযুক্ত 

করিয়া খারাপ বলা বাঁ ভাল বল।'-তাহা তেমার রুচির উপরে নিভ'র 

করে; তুমি ইচ্ছা করিলে খারাপ বলিতে পার, আর আমি ইচ্ছা করিলে 

ভাল বলিতে পারি। সেইব্প গোলাপ ফুল-ফুল মাত্র; ইহার মধ্যে গন্ধ 
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আছে, রং আছে, পাপড়ি আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে সৌন্দধ বলিয়া কোন 

জিনিষ নাই। সৌন্দর্য আছে তোমার মনে; তুমি ইহাকে দেখিয়া সুন্দর 
বলিয়। মনে করিতেছ, তাই ইহা৷ স্থন্দর; তুমি যদি ইহাকে সুন্দর না 

বলিতে তাহা হইলে ইহার সৌন্দ্ধ থাকিত না।* মোট কথা, সৌন্দর্য 
আমাদের মনের হি (8৮15০0৬৪)) আমরা নিজেরা নিজেদের মনের 

মধ্যে ইহা স্থষ্টি করিয়া ছুনিয়াতে বিতরণ করিয়া দিয়াছি। ইহা আমাদের 

নিজেদের ধন, অপরকে বিলাইয়৷ দিয়াছি; এবং বিলাইয়া দিয়৷ ভাবিতেছি 
যে ইহা বুঝি সত্যই অপরের জিনিষ আমাদের নহে; অথচ ইহা যে 
প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই স্ঠি এবং আমাদেরই দান, তাহ। ভুলিয়! গিয়াছি। 

৬৪10 200810767% £ 0০)5০৮%5 ( বস্তগত ) 

উপরোক্ত ম্তান্ুসারে নৈতিক বোধ বা সৌন্দ্যবোধের কোন বাস্তব অস্তিত্ব 

নাই ; ইহার অস্তিত্ব আমাদের মনাজগতে | যখন বলি “বাগ।নে ফুল ফুটিয়াছে" 

তখন আমরা বুঝি ষে বাস্তব জগতে এক পদার্থ বিদ্যমান আছ; আর যখন বলি 

'সুলটি দেখিতে স্ন্দর” তখন বুঝি যে আমার মনের মধ্যে এক ভাবের উদ্রেক 

হইয়াছে ; সেই ভাক্রে আবেগে অন্গপ্রাণিত হইয়া আমি ফুলটির মল্য নিধারণ 

করিতেছি, অবশ্ত আথিক মূল্য নহে, ইহার সৌন্দব সপবন্বীয় যুল্য ব। কাণ্তমূল্য ) 

সৌন্দধ জগতে ইহার খুল্য কত, তাহাই আমি বিচার করি। এক কখায়, 

উপরোক্ত মতে, সৌন্দযবোধ সম্পূর্ণ মণঃসাপেক্ ব্যাপার, ইহার কোন বাস্তব, 

সন্তা নাই । কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করি না, শামাদের মতান্তসারে সৌন্দয- 

বোধেরও বাস্তব কারণ আছ্ছে। আমরা ফুলের যে কান্তমূল) নির্ধারণ করি, সে 

মল্য একেবারে মনোজগত্তের উপর নির্ভর করে না, বাস্তব জগতের উপরেও বনু 
পরিমাণে নির্ভর করে। আমি যখন বলি যে রামপন্থ দেখিতে জুন্দর, তখন আমি 

কি শুধু আমার খেয়াল বশে ইহাকে সুন্দর বাল? শিশ্চয়ই না) রাম্ধন্থর মধ্যে 
সত্যই এমন কিছু আছে যাহার জন্য আমি উহাকে সুন্দর বলিতে বাদ্য হইতেছি। 
মনে রাখিতে হইবে, আমি একলাই উহাকে সুন্দর বলিতেছি না; সত্ম সত্তর 

লোকে উহাকে সুন্দর বলিতেছে । ঘদ্দিআমি একাকী উহাকে সুন্দর বলিতাশ্য 

তাহা! হইলে না হয় মনে করা যাইত যে এঁ সৌন্দর্য আমার কাল্পনিক স্থটি মাত্র, 

ব্হিজগতে উহার অনুরূপ কোন সত্তা নাই । কিন্ত তাহ! তে। নহে) রাষ» শ্যাম, 

বছু, হরি সকলেই ইহাকে ুন্দর বলিতেছে » শুধু তাহাই নহে, সুন্দর বলিতে বাধ্য 
পা পপ সপ ররর তস্্্ প সর এর ০০ 
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হইতেছে । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে রামধনু সত্তু সত্যই সুন্দর ; ইহার 

মধ্যে সৌন্দর্য নিহিত আছে বলিয়। আমরা সকলে চি সঙ্গে উহা প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিতেছি ॥ নতুবা আমর। মকলেই এবিষয়ে একমত হইতে পারিতাষ 

নল] 1%* 

81015 06508177578 98210)500855 & 09)০০055 

তাহা হইলে দেখা গেল যে সৌন্দধবেধ একেব|রে ভাবসবন্ধ নহে? ইহার 
মধ্যে বস্তর সংস্পর্শ ও যথেষ্ট আছে । আমাদের মতান্ুসারে, প্রথমে বস্ত হইতে 

উদ্দীপন! আসে, তারপরে মেই উদ্দীপনার উপর ভিত্তি করিয়। আমাদের মন 

সৌন্দঘ-_মৌধ রচনা! করে। প্রথমটি বস্তবিষয়ক, ছিতায়টি ভাবব্যিয়ক ; 
সৌন্দর্যের যে প্রাথমিক উদ্দীগনা আসে, তাঙ। রামধনুর মধ্য হইতেই আসে। 

রামধন্তর মধ্যে যেমন রং আছে, তেষ্ন কিঞ্চিৎ সৌন্দ্যও নিহিত আছে। 

“সুন্দরের” এই উদ্দীপনা! আসিয়। আমাদেব মনের উপর ক্রিয়া করে, তখন 

আমাদের মনও শিক্ষিয় থাকে না। উহাকে কেন্ত্র করিয়া নানা দৃষ্টিবিন্দু হইতে 

উহার কথ|। আমর। চিন্তা! করি এবং উহ্থার চত্তদিকে এক নিবিড় মায়াজাল রচনা 

করি। তখন আমাদের চিত্তে যে রসঘন ভবের উদ্রেক হয় তাহাকেই আমরা 

সৌন্দর্যান্গভতি বলি। মোট কথা, শুধু বাহিরের উপাদান খাকিলেই হয় না, 

মনের অবদানও থাকা চাই প্রচুর । যেমন, শুধু মণিমুক্ত। ও মার্বেল পাথর যোগাড 

করিলেই তাজমহল রচনা কর! হর মন, ইহার জন্য কুশলী শিল্পী-মনও চাই যিনি 

নিজের মনের মতন কল্পনা! করিয়। এই সকল উপাদান দিয়া এক অদ্ভুত 

সৌন্বধ সৌন্ব রচন| করিতে পারেন । তীহার মনের মধ্যে বে সোন|র কাঠি 

আছে তাহার স্পর্শে এইসকল বিভিন্ন উপাদান নিজ নিজ খগুরূপ পরিত্যাগ 

করিয়া এক পরমস্ুন্দর অথগুরূপ পরিগ্রহ করে । এই সৌন্দর্য স্ট্টিতে মনের 

অবদান যে কতখাণি থ।কিতে পারে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়।৷ যাউক | ধর, 

কোন এক সন্ধ্যায় তুমি আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলে কালো মেঘের বুকের 

উপর দিয়! এক ঝাঁক শাদা বক উড়িয়া চলিম়্াছে। দৃশ্যটি যে বাস্তবিকই স্থন্দর-- 

তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এখন তুমি রবীন্দ্রনাথের “বলাক।” কবিতাটি 
একবার স্মরণ কর, দেখিবে তাহার পরিকল্পিত সেই অসাধারণ ছবিটি তোমার 
মানসচক্ষে ভাসিয়৷ উঠিবে; কবিতাটির ছন্দ, উহার শবঝংকার এবং ভাবধারা 
আসিয়! ধীরে ধীরে তোমার টিম্। শ্নোতের মধ্যে অন্রপ্রবিষ্ট হইতে থাকিবে। 
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তখন তোমার চিন্তা ধারা মাঞিত, পরিবধিত ও সমৃদ্ধ হইয়া এমন বূপ গ্রহণ 
করিবে যাহার ফলে তোমার মনের মধ্যে উচ্চস্তরের ভাবাবেগ না আপিয়! পারিবে 

না। তোমার মন তখন এক গভীর রসঘন ভাবে আগ্ুত হইয়া যাইবে; পরিণাষে 

যাহা পৃৰে সুন্দর বলিয়! অনুভূত হইয়াছিল, তাহ অপিকতর সুন্দর বলিয়। অন্তভূত 

হইবে। এক্ষেত্রে তোমার মনের অব্দানই ষে এই সৌন্দয-বৃদ্ধির কারণ-_-তাহা 

বলাই বাহুল্য । তবে সঙ্গে সন্গে ইহাও স্মরণ রাখা দরকার-_এই সৌন্দধবোধের 

মূলে আছে এক বাস্তবিকই স্বন্দর দু ( 0৮)০০৮৮৪); সেই বাস্তব গুণকেই 

ভিত্তি করিয়া তোমার চিত্ত এক পরম স্বন্দর মানস ( 9851০0% ) ছবি রচনা 

করিয়াছে |* 
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এইভাবে আমর। বাস্তব জগতের মান ব। মূল্য (৬৫14০ ) নির্দারণ করিষ। 
থাকি । পৌন্দযের দিক হইতে চিন্তা করির| আমরা কোন, জিনিষকে আরধিক 

সন্দর বলি, কোন লিশিবকে অল্প সুন্দর বলি, আর কোন জিনিষকে একেবারেই 

হুন্দর বলি না। সেইরূপ নৈতিকতার দিক ভতে চিন্ত। করিয়। মাগ্ষের কোন 

ক্জকে আমরা ভাল বলি, আর কোন কাজকে খারাপ বলি; আবার সত্যের 

দ্রিক হইতে চিন্তা করিয়া কোন সিদ্ধান্তকে সঠিক বলি, আর কোন সিদ্ধান্তকে ভূল 

বলি। এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিবিশ্রু হইতে আমরা জিশিষের বিভিন্নরূপ মল্য 

নির্ণারণ করিয়া-্মাকি | থেমন আশ্রয়ের ধিকে লঙ্গ্য রাখিরা, আমরা কোন বাড়ীকে 

বড বলি, আর কোন বাড়ীকে ছোট বণি, ক্রয়-সামথ্যের দিকে লক্ষ্য করিঘা 

আমর। রৌপ্য অপেক্ষা সুর্ণকেই অপিক মূলাবাণ বলিয়া মনে করি, ইত্যাদি । বে 

একটু চিন্ত। করিলেই বুঝা যাইবে যে ঘরব।ড়ী ব| সোনাবূপার কোন স্বকীয় মূল্য 

নাই) বিভিন্ন গ্রয়োজন সিদ্ধি করিতে পারে বলিয়াই ইহাদের দাম ( চ৮)910 

৪116 ), নতুব। ইহাদের দাম কি? কেহ যদি কোন গরন। করিতে ণা 

চায়, ব| কেহ ঘি কোন জিনিন কিনিতে না চা_তবে সোন। লইয়া কি 

হইবে? কিন্তু সত্য, শিব ও সুন্দরের সঙ্গন্ধে একথ। মোটেই গ্রযোজ্য নছে। 

ইহাদের প্রত্যেকেরহই এক নিজন্ব স্বকীয় মূল্য । [170017510 ছ210০ ) আছে। 

তুমি কবিতা পড়িয়া! বা ছবি দেখিয়া যে সৌন্দর্দ উপলব্ধি কর, তাহা কিসের জন্য 
কর? উহাতে তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? বল৷ বাহুল্য, এক্ষেত্রে তুমি 
অন্তেতর প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতেছ্ না; সৌন্দর্য উপলব্ধির 

পা সপ পাস আপ পপস্পপাপাশিজ্প পাপ 
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১৯৬ দর্শন প্রসঙ্গ 

জন্যই সৌন্দর্ধ উপলব্ধি করিতেছ। সেইরূপ, সত্য সম্ধানের জন্যই তুমি সত্য 
সন্ধান কর, মঙ্গল কাজ করিবার জন্যই তুমি মঙ্গল কাজ কর; অর্থাৎ সোনারূপার 
ম্যায় অন্যেতর উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য তুমি সত্য, শিব ও স্থন্রের সাধন! কর না। 

সত্য, শিব, ও স্ুন্দর-_প্রত্যেকটিই মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। 
নিজেদের মূল্যেই ইহারা মূল্যবান, অন্যেতর প্রয়োজন সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 

ইহাদের মূল্য নির্ধারিত হয় না। শুধু তাহাই নহে; ইহাদের প্রত্যেকটিই নৈর্যক্তিক 
আদর্শ ; কোন ইন্িয়গ্রাহ্থ ব্যক্তি বা বস্ত বিশেষের মধ্যে ইহারা মীমাবদ্ধ নহে; 

ইন্জিয়গ্রীহ্য বিষয় অতিক্রম পূর্বক অতীব্ডরিয় বিষয়ের দিকেই ইহাদের লক্ষ্য । কবি 
বা শিল্পী যখন পৌন্দ্ধ সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তখন তিনি কোন ইন্িয়গ্রাহা বস্তর 

কথা চিন্তা করেন না? তাহার চিন্তার বিষয়বস্তু অমূর্ত ও অতীন্দ্রিয়। সেইরূপ, 

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যখন জ্ঞানের সন্ধানে ব্যাপৃত্ত থাকেন, তখন কি তিনি কোন 

ব্যক্তি বা বস্তুর কথা চিন্তা করেন? তখন কোন ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতি তাহার লক্ষ্য 

থাকে না; যাহা একমাত্র সত্য ও চিরস্তুন সত্য-_তিনি শ্রধু তাহারই ধ্যান 
করেন। গান্বীভী যে সত্যের সন্ধান করিতেন--ভাহ। কি কোন দু বস্তু? 

সভা ও সুন্দরের পর এখন শিবের আদর্শ ল€য়া যাউক | শিব মানে স্মভ, 

মঙ্গল । কবির ভাষায় বল। যায় | 

“মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন, হয়েছেন 'প্রাতঃম্মরণীষ ; 

সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীত্তি ধ্বজ! ধরে, আমরাও হব বরণীয়।” 
ম্ডাজনের সেই পথ, সেই আদর্শ কি--যাঁহ। সম্মুখে রাখিয়! আমরা জীবন পথে 

অগ্রসর হইতে পারি? যে আদর্শে উদ্বদ্ধ হ্ইয়া বৌদ্ধ অমণগণ দেশ দেশাস্তরে 

পরিভ্রমণ করিয়া মাচ্ষের কল্যাণ কাষে আত্ম-আহুতি দিয়! গিয়াছেন__সেই 

আদর্শ কি? বল! বাহুল্য, সেই আদর্শের সহিত ইন্দরিয়গ্রান্থ বস্তর কোন 

সম্পর্ক নাই; ইহা নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ, কল)!ণ ও মঙ্গলই ইহার লক্ষ্য । 
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আমর! উপরে তিন প্রকার আদর্শের কথা উল্লেখ করিলাম, সত্য শিব এবং 

স্থন্দর (706) 0০০০ 8130 00০ 70368506100] )। এই তিন আদর্শকে সমন্বিত 

করিয়। আমরা ভগবৎ আদর্শ নামে অভিহিত করিতে পারি। বস্তুতঃ উপনিষদে 

ভগবানকে সত্য শিব এবং স্বন্দর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । এই সত্য শিব ও 

সুন্দরই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ । আমরা যখন সত্যের সন্ধান করি, তখন 

বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরেরই সন্ধান করি; কারণ তিনি সত্যন্বদপ (নু, )। 

আবার, আমর। যখন কাঞ্চনজজ্ঘার অপরূপ শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হই বা উদীয়মান 



আদর্শ ও মূল-তত্ব ১৯৭ 

সষের জবাকুন্থম সংকাশ মহাদ্যাতি দেখিয়া প্রণত হই, তখনও প্রকৃতপক্ষে সেই 

ঈশ্বরকেই প্রণাম করি । কারণ, সকল সৌন্দর্যেরই মূল উত্স তিনি , তিনি পরম- 

সুন্দর (92906001) | তাহারই রূপের কণামার্্ পাইয়া টাদের আলো পৃথিবীকে 

স্থঘঘামস্তিত করিয়া তোলে; তাহারই সৌন্দযকণা বিকীর্ণ করিয়া গোলাপের 

কুন্ডি পৃথিবীর বুকে ফুটিয়া উঠে । আবার, তিনিই আমাদের পরমশ্রেয় (16 
[31515650 0০০ )। তিনি শুভ, তিনি মঙ্গল । পথিবীর যেখানে যত মহাজ্জান। 

« মহাজন আছেন__-সকলেই তাহাকে শরণ করিয়। তাহারই নিদিষ্ট পথ অনুসরণ 

টরিতেছেন | ভ্িনি সকল ম্তত্বেব প্রতীক , ভাহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমর। 

সৎও মহৎ হইবার চেষ্টা করি। তিনি পুণ্য, তিনি পবিক্রব_তীাহারই আদ্শ 

সম্মুথে রাখিয়। আমর। নিজদিগকে পুণ্য এ পবিত্র করিতে চেষ্টা করি। 

উপরে যাহা বল। ভইল, তাহাঈ একটু বিভিন্ন ভাষায় বল। যাইতে পারে । 

আমাদের তিন প্রকার মানসিক বুত্তি আছে , অবগতি, অনুত্ভৃতি ও ক্রপ্রবৃত্তি। 

অবগতির দ্বার। আমরা জ্ঞান আহরণ করি, অনুভূতির দ্বারা আমরা সৌন্দর্য 

উপলব্ধি করি, এবং কর্মপ্রবৃত্তির ঘ/র৷ আমর মহৎ কাজ করি । আমরা যখন জ্ঞান 

আহরণে প্রবৃত্ত থাকি, তথন স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে জ্ঞানের কোন সীমারেখা নাই ২ 

ইহ1 অসীম, অনন্তকাল ধরিয়৷ চেষ্টা করিলেও আমাদের জ্ঞান আহরণ শেষ হয় ন।। 

যতই পাই, ততই বুঝি যে কিছুই পাওয়া হইল না, সবই বাকী রহিয়৷ গেল; তাই 
আরো চাই, “আরো আলো চাই” । জ্ঞানের এই যে অনন্ত আদর্শ আমার্দিগকে 

নিরস্তর আকর্ষণ করিতেছে--উহাই তো ঈশ্বর । তাই উপনিষদের খষি বলিয়|ছেন 

“অসতে। ম। সতগময়”, আমাকে মিথ্যা হইতে সত্যেতে লইয়া যাও। জ্ঞানের 

হ্যায় সৌন্দর্যের আদর্শও আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে । পৃথিবীতে যত 

স্থনার জিনিষই দেখি না কেন, আমাদের মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় ন।; উহ! অপেক্ষা 
যাহা সুন্দরতর, স্ুন্দরতর অপেক্ষাও যাহা স্রন্দরতম- সেই পরম স্ুন্দরকে দেখিবার 

জন্য আমাদের মূন উন্মুখ হইয়া থাকে । সসীম জগতে যাহ! কিছু সুন্দর দেখি না 

কেন, সবই সেই অসীম স্থন্দরের আর্শক প্রকাশ মাত্র, কিন্ত আংশিক প্রকাশ 

দেখিয়। আমাদের মন তে। হপ্ত হয় না) আঘর। চাই সুন্দপ্রে পরিপূর্ণ প্রকাশ । 

তাই উপনিষদের ধধি বলেন অল্পেতে স্থখ কোথায়? ভূমাতেই সুখ; অর্থাৎ অল্প 

লইয়া তৃণ্ঠ হইও না; যখন সৌন্দর্য চাও, তখন পরিপূর্ণ সৌন্দধ উপলব্ধি কর, 

অপূর্ণ জিনিষে তৃপ্ত হইবে কেন? স্থন্দরের পরিপূর্ণ জ্যোতিতে তোমার সমস্ত সত্তা 

উদ্ভাসিত করিয়া তোলো । সুন্দরের এই যে অনস্ত আদর্শ আমাদিগকে নিরম্থর 

আকর্ষণ করিতেছে, উহাই তো আমাদের ঈশ্বর । অন্ভূতির পরে কর্মপ্রবৃত্তির 



১৭৮৮ মুলত 

কথ। লওয়া যাউক । আমর! কাক্জ করিতে চাই; তবে যেকোন কাজ করিয়াই 

আমরা! সন্তুষ্ট হই না, আমরা মহৎ কাজ করিতে চাই, মহৎ কাজ করিয়া আমরা 

আমাদের চারিত্রিক উন্নতি সাধন করিতে চাই | তবে এবিষয়ে আমর! একেবারে 

পরিচালনাভীন নহি ; কারণ এই মহৎ কারের এক পরম আদর্শ সবদাই আমাদের 

মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে । সেই আদর্শ অনসরণ করিযা আমরা আমাদের 

জীবন সুষ্টভাবে পরিচালনা করিতে চেষ্টা করি। জ্ঞান ও সৌন্দঘের আদর্শ যেমন 

অনন্ত ও অসীম, আমাদের এই মভ্ত্বের আদর্শ তেমন অনন্থ ও অলীম। মহত্ের 

কোন সীম। নিদেশ নাই; থে যতই মহৎ কাজ করুক না কেন, কেহই বলিতে পারে 

ন। যে, সে যাহ। করিয়াছে তাহাই ম্ভত-তম, উহা|। অপেক্ষ আর ভাল কিছু সম্ভব 

নভে । পুণ্য অপেক্ষা পুণ্যতর সম্ভব, পবিত্র অপেক্ষা ৪ পবিত্রতর হওয়া সম্ভব | 

তই 'আমরা আমাদের মনের মধ্যে এক পবিভ্রতন আদর্শ ধরিয়া রাখি এবং উহার 

ষ্টসরণ করিবার চেষ্ট| করি । উহাই আমাদের পরমশ্রের (17151650 3০০) 

উহাই আমাদের ঈর | 

আদর্শের বাস্তবিকত। 

তাহ। হইলে দেখ। গেল যে ঈপ্র বলিতে আমর! কোন অধুত জিনিষ বুঝি 

1) তিনি কোন বস্তু নভেন, ব্যক্তিও নতেন; তিনি আমাদের আদর্শের প্রতীক 

মাত্র। একটু উপমার ভাষায় বলা যাঁয় ঘে আমাদের অমূত্ত ও অতীন্দ্রিয় আদর্শ ই 

ঈশ্বরের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া কিঞিং সরস রূপ পরিগ্রহ করিয়।ছে । এখন 

একটি প্রশ্ন আলোচনা করা যউক ; আমর। এই থে ভগবং আদর্শের কথ 

বলিতেছি--উহা বাস্তব সত্য, ন1 কাল্পনিক তথ্য মাত্র। এই আদশের অনুরূপ 

সতাই কোন সত্ত। আছে কি না? যদি কেহ কেহ বলেন যে ইভার কোন 

বাস্তবিকতা নাই, ইহ! আমাদের কাল্পনিক সৃষ্টি মাত্র, তাহা হইলে আমাদের কি 

বলিবার আছে ? ইহার উত্তরে আমর! বলিতে চাই যে, আদর্শের দিকে লক্ষ্য 

রাখিয়া আমর! যখন বিচার করি তখন আমাদের বিচারকে ৬৪1৫5 00510060 

বলে। এই ৬৪1৪ 7000196 সশন্ধে আমরা পৃরেই বলিষছি মে ইহ] 

আমাদের থেয়ালের উপর নিঞর করে না। তোমার খেয়াল অনুসারে তুমি 
কুলকে সুন্দর বল না; ফুলের মধ্যে সৌন্দর্য আছে বলিয়াই তুমি উহাকে সুন্দর 

বল। সেইরূপ আমার খেয়াল অনুসারে আমি হত্যাঁকাধকে অন্যায় বলি না, 

ইহার মধ্যে অন্যায় নিহিত আছে বলিয়াই আমি ইহাকে অন্যাণ বলি। অর্থাৎ 

প্রতোক ক্ষেত্রেই বস্তু শধ্যে এমন কোন জিনিষ দেখিতে পাইতেছি যাহার জন্য 
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ইন্চাকে সুন্দর বা অস্গন্দর, ন্যায় বা অন্যায় বলিয়। অভিহিত করিতে বাধা হইতেছি । 
অতএব এই যে শিব খা স্ন্দরের আদর্শ আমরা মনের মধ্যে পোষণ করিয়। 

বাখিয়াছি--উহাকে একেবারে কাল্পনিক আদর্শ বলা যায় না: বাস্তব জগতেও 

উহ্ঠার ্ন্তূপ কিছু আছে--হ্বীকার করিতি হইবে । ভাহী হইলে ভগবহ 

আদর্শকেই বা কি করিয়! কাল্পনিক 'তথা কলা যায? কারণ, পূর্বেই বলিয়াঁছি 

ঈশ্বর তো কোন এক অন্তুত জিনিঘ নেন , ঈশ্বর মানে সতা, শিব ও সুন্দর | 

এই আদর্শত্রয় বগন কান্নুনিক নভে, বাস্তব, তখন ঈশৃরও কাল্পনিক হইতে 

পারেন না, তিনিও বাস্তব সত্য | 

হব এখানে একটু সাবপান কবিধা দেওয়। দবকার | মে থে আমরা হম চন্দ 

গর নগণন্র প্রতি জড পদার্থকে বাস্তব পপি, টিক সে অর্থে ঈশ্বরকে বাস্তব ধল। 

বায় না| ক্থচন্দ্রকে আমর! ইন্ষিয়ের সাভ[দো গুতাক্ষ করিতে পাবি, উহাব। 

্াতীন্দিয় নহে , কিন্কু ভগবান অতীন্দ্িঘ, উন্দিযেক সাভানো তাতাকে গ্রতাঙ্ষ কব। 

বায় না। আমর] সাধারণতঃ মনে করি থে, যাহা ইন্দিয়ের সাহ|যো প্রত্যকগ কব। 

পায়, তাভাই শুধু বাস্তব ও সত) , আর ঘাভ। ইন্দ্িযেব সাভাঝো গ্রতাক্ষ করা থায় 

7, তাহা! অবাস্তব € আসত! কিন্ত ঈহ! নিতান্বই উল ধারণা, ইন্দিরাতীত 
হইয়াও উহ! বাস্তব ভইতে পাবে ভাবে অবশা উচ্ভা একটু ভিন্ন বকমেব 

ব্স্তবিকত। , ভপদার্থেব বাস্তবিকত। বলিতে যেবকম নুখি টিক দেবকমেব নহে । 
উহাকে আমরা আদরের বাস্তবিক বলিনে পারি। উদাহরণ দ্ষি! বুঝান 

মাঁউক ! সীতা ও সাবিত্রীর আদর্শ--ভাবতীয় নাধীর চিরস্থন আদর্শ 1 কিন্দ 

আমর জিজ্ঞাস| করি--স্ত্যই কি গীতা "দ সাবিধী বলিয়। কেহ কথন জন্মগ্রহণ 

কবিয়াদ্ছিলেন, ইতিভাঁদে তো ইভার কোন প্রমাণ পাওয়। যার না, বর" অনেকেই 

নলেন ইভা কবির কল্পনা মাত্র । তাহা হইলে সীত! 5 সাবিত্রীকে 'আনায়ানেই 
ভরি 

মিথ্যা বলিয়া উড়্াইয়! দেওয়া ঘাঘ। কিম্ফ এই দ্রঈ নাথেব সভিত মে মতন 

আদর্শ জডিত আছে-উতাকেও কি এহ সহছে হিগ্যা বলিয়া উদ্ধতিয়া দেওর। 

ঘায়? ভারতবর্ষীয় নারীজীবনেব রদ্ধে বন্ধে এই আদর্শ প্রবেশ করিষাছে 

সহ সভশ্ন ব্সর ধরিয়া এই" আদর্শ গঞ্চসাসা তাহারা "শাহাদের জীবন গগন 

করিয়। আসিষাছে ; জন্ম হইতে 'তাভাব। এই আদশ অনুসরণ কপূর এব" বত 

কালেও তাহারা এই আদর্শে কথা ভুলিতে পাবে না। এই আদশীকেই লি 
এখন মিথা। বলিয়া উদ্বাইয়া দিত হয়, ভাতা হইলে তাহাদের জীবনের আর 

খাকে কি? এই আদর্শ আছে বলিল! তাভাদের জীবন আজ যে প্রকার কপ 

গ্রভণ করিয়াছে, এই আদর্শ না থাকিহল সে প্রকার কপ গ্রতণ করিত পারিত ন 
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অন্যরূপ গ্রহণ করিত। তাই তাহাদের জীবনকে আজ এই আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন 

করিয়া দেখা যায় না। অতএব আমরা বলিতে পারি যে ভারতবর্ষীয় নারীজীবন 
যেমন মিথা। নভে, তাহাদের আদর্শও তেমন মিথ্যা নহে, কারণ এই আদর্শ 

অন্সারে তে। তাহাদের জীবন গঠিত হইয়াছে । 

খৃষ্টানদের সন্বন্ধেও ঠিক এই কথ। বল যাইতে পারে । আজকাল কেহ কেহ 

বলিতে চান যে যীশু খুষ্ট বলিয়া কেহ ছিলেন না; তাহার জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে 

যাহ! শোনা যায়, তাহ। নিছক গল্প মাত্র, বাস্তব ঘটনা নহে। আমাদের উত্তর এই 
যে, ইচ্ছ। করিলে যীশ্ব খুষ্টকে অবাস্তব বলিঘা উ-ডাইয়! দেওয়া যায়, কিন্তু তাহার 

নামের সহিত যে আদর্শ জডিত আছে, সেই আদর্শকে আকন্দ কিছুতেই উত্ডাইর! 

দেওয়া যার না; অর্থাৎ মীশব খুষ্ট অবাস্তব হইতে পারে, কিন্তু তাভার আদশ 

অনান্তব নহে। এই আদর্শকে যদি অস্বীকার করিতে হয়, তবে সমগ্র ইউরোপ্কেই 

অন্বীকার করিতে হইবে , কারণ, ইউনবোপের সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম ও সাভিত্য-- 

সবই এই আদর্শের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে । আমরা বলিতে চাই 

না যে প্রত্যেক ইউরোপীয়ই যীশু খুষ্টের আদর্শ অন্সরণ করিতেছে (বা প্রত্যেক 

ভাবতীয় নারীই মীতা-সাবিত্রীর আদর্শ অনুসরণ করিতেছে ), তবে এই 

আদর্শের প্রভাব তাহাদের জীবনে যে অপরিমেয় তাহ! কেহই অস্বীকার করিতে 

পারে না। ইহাকেই আমরা আদর্শের বাস্তবিকতা বলিতে চাই । জাগতিক 

পদার্থের বাস্তপিকতা৷ অপেক্ষা আদর্শের বাস্তবিকতাও কম কঠোর নহে। বরং 

আম্রা দেখিলাম যে কোন কোন ক্ষেত্রে জাগতিক ঘটন1 অস্বীকার কর! যায়, 

কিন্তু আদর্শের প্রেরণ! অস্বীকার কর! যায় না। ঈশ্বরও মানব জীবনের এইগ্রকার 
এক আদর্শ; তাহাকে অস্বীকার করিলে মানবজীবনের অনেক কিছুই অস্বীকার 

করিতে হয়; আমাদের ধর্নবোধ অবলুপ্ত হইয়া যায়, এবং নীতিবোধ পরিবতিত 

হইয়। মায়। তখন বিপদের সময়ে আমাদের কোন বন্ধু থাকে না, ছুঃখের সময়ে 

কোন সহায় থাকে শা; আমাদের জীবন তখন নিতান্ত নিংসঙ্গ, নিঃলহায় 'ও 

নীবস হইয়া! পড়ে! সেইজন্য একচছন কবি বলিয়াছেন যে বহির্জগতে যদি ঈশ্বর 

নাও থাকেন, তবে অন্তর্জগতে আমাদিগকে এক ঈপ্বর স্ষ্টি করিয়া লইতে হইবে । 

নতুবা অ"মাদের অন্ত্গৎ একেবারে অন্তঃসারশূন্ত হইয়া যাইবে | 

উপসংহার 

এখন এই প্রসন্ের উপসংহার করা যাউক। আমরা বহুবার বলিয়াছি 

যে ঈশ্বর বলিতে আমরা কোন অদ্ভুত জিনিষ বুঝি না। ঈশ্বর বলিতে 
আমর! বুঝি মানব জীবনের সর্বোভম আব্শ_ধাহার মব্যে আমাদের সকল 
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আশা ভরসা, সকল আকাঙ্খা ও প্রার্থনা পুঞ্ীভূত হইয়া জীবন্ত রূপ গ্রহণ 

করিয়াছে । এই আদর্শের প্রতীক ব্যতীত ঈশ্বর আর কিছুই নহেন। অতএব 

এই আদর্শের বাস্তবিকতা যখন অস্বীকার .করা যায় না, তখন ঈশ্ববের 

অস্ত্িত্থও অস্বীকার করা যায় না। 

ঈশ্বরের-স্বরূপ উপলব্ধি করাই আমাদের জীবনের মহৎ ও বুহৎ আদশ। 

বল! বাহুল্য ইহা খুব সহজ ব্যাপার নহে। মান্থষ যতই এই আদরের 

দিকে অগসর হইতে থাকে, ততই সে বুঝিতে পারে যে এই আদর্শ যেন 

আরও দূরে সরিয়! মাইভেছে , এই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে উপলদ্ধি কর! তাহার 

পক্ষে যেন অসম্ভব। শুধু এ-জীবনে কেন, অনন্থ জীবনে5 কেহ ইহা পূ্ণ- 
ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ); অন্ততঃ ঘদতদিন সে সসীম 

থাকিবে ততদিন তাহার পক্ষে এই অসীমত্ব উপলব্ধি কর! সম্ভব নহে । কিন 

এমনই মানুষের স্বভাব মে সে কিছুতেই অল্পে তুষ্ট থাকিতে পারে না। 

তাহার মধ্যে যে [01156 0180000650960৮ আছে, উহা তাহাকে নিরন্তর 

উদ্বুদ্ধ করিতে থাকে । তাই সে কিছুতেই শিবস্ত হ না, সে কেবলই 

অগ্রসর হইয়া! চলে । মে অসীমের আকধণে সে বাহির হইয়াছে, সে আকর্ষণের 

প্রভাব অস্বীকার করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা 

জাগতিক বস্তুর আকর্ষণ নহে, ইহা আদর্শের আকধণ; ফল-ফুল, ঘর-বাড়ী 

আমাদিগকে যেভাঁবে আকর্ষণ করে, ঈশ্বর আমাদিগকে ঠিক সেভাবে আকর্মণ 
করেন না। ভ্রিনি আকর্ণ করেন জীবনের আদর্শরূপে, বাস্তব পদার্থরূপে 

নহে । তাই দূরে রহিয়াও তিনি আমদের নিকটে থাকেন, আবার নিকটে 

থাকিয়াও তিনি দূরে রহেন দূর হইতে, নিকট হইতে, বাহির হইতে, 
ভিতর হইতে, সর্বদাই তিনি আমাদিগকে অকির্ণণ করিতেছেন । আমাদের 

নয়ন তাহাকে দেখিতে পায় না, অথচ আমাদের নয়নে নয়নেই তিনি বিরাক্জ 

করিতেছেন । আমাদের সকল কাধে, সকল চিস্তার মধ্যে অপিষ্ঠিত থাকিয়া 

তিনি আমাদিগকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন বলা বাহুল্য, ইহা বাস্তব 

পদার্থের আকর্ষণ নহে, ইহা আদর্শের আকষণ। 



সগুতস্ণ ভ্অহ্যা্স 

সত্য ও মূল-তন্ব 
(02008 20 551165 ) 

পূর্ব অধ্যায়ে আমর! ছুই প্রকার ]080)60৮এর নাম উল্লেখ করিয়াছি ; 

ষ্থা (১) 1780 00005109610 যেমন, আকাশে রামপন উত্িয়াছে , (২) ৬৪1০ 

[009100670৮ যেমন, রামধন্ডু দেখিতে সুন্দর | প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যে সত্য 

আবিষ্কার করি তাহাকে বাস্তব সত্য বলা হয়; "নার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমর যে 

সত্য আবিষ্কার করি তাহাকে আদর্শগত সত্য বল। যাইতে পারে । তবে যে 

গ্রকার সত্যই হউক ন! কেন, সত্য সব সময়েই সতা। এই অধ্যায়ে আমরা 

এই সত্যের স্বরূপ 'মালোচন। করিব। কবিগুরু বলিদাছেন; “সত্য মুদে আছে 

দিপার মাঝখানে |”. এই দ্বিধা উদঘাটিত করিতে পারিলে সত্যের যে স্বরূপ 

আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, উভাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় । আমরা 

যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তবে সেই সিদ্ধান্ত সত্য কি না_তাভ| নির্ধারণ 

করিবার উপায় কি? এই প্রসঙ্গে নাপারণত; চারিপ্রকার উপায়ের কথা উল্লেখ 

করা হয়! আমরা একে একে প্রত্যেকটি এখানে ব্যাখ্য। করিব। 

1. 008155007067705 195০0: 

একটি উদাহরণ দিয়া আরম্ভ করা যাউক। তুমি বলিলে “আকাশে রামপন্গ 

উঠিয়াছে”, আমি বলিলাম “ওঠে নাই” । কাহার কথা সত্য? ইহার উত্তরে 
অনেকে বলিবেন যে ইহা। লইয়া তর্ক বিতর্ক করিবার প্ররেজন কি ? ঘরের ভিতর 

হইতে বারান্দায় 'আসিষ। আকাশের দিকে তাকাইয়! দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে 
পারিবে কাহার কথ' সত্য, আর কাহার কথা মিথ্যা । বঠিজগতে ঘ্দি সত্যই 
রামধন্থ থাকে বে তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক, আর যদি না থাকে তবে তোমার 
সিদ্ধান্ত ভুল । ইভাঁকে 020120036056 16015 বা সাপারণ মতবাদ বল। 

যাইতে পারে । আমরা মনে মনে যে ধারণা করি, সেই ধারণ] অন্ঘায়ী যদি কোন 
পদাথ বাস্তবিকই বিদ্যমান থাকে, তবে আমাদের ধারণা সত্য, আর যদি তদন্তরূপ 

কোন জিনিষ না থাকে, তবে উভ্ভা মিথ্যা । এইভাবেই আমরা আমাদের দৈনন্দিন 

জীবনে সত্য মিথ্য। নির্ধারণ করিয়া থাকি ; আমাদের মানসিক ধারণার অনুরূপ 

( 00753000109 ) কোন জাগতিক পদার্থ আছে কি ন.-_ইহ। নির্ধারণ 

করিতে পারিলেই সত, মিথ্য। নির্ধারিত হইয়া যায় । 



সত্য ও মুল-তত্ ২০৩) 

সমালোচন। 

এই মতবাদকে সহজে অগ্রাহ করা যায় না । অনেকে বলেন যে সতা 

নির্ধারণের পক্ষে ইহাই সবশ্রেষ্ঠ পশ্থা । তবে সাধাবণতঃ ইহা যেভাবে ব্যাখা 

কর] হয় তাহার মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় । 

(১) প্রথমতঃ, এই মতান্রনাবে জগংকে দুই ভাগে ভাগ কর। হয়, বহিজগং 

ও মনোজগৎ, এবং বল! হয় যে, যাহা বহিজগতে আছে তাহা মনোজগতে 

নাও থাকিতে পরে, আর যাহা মনে"দগত্ে আছে তাহা বহিজগতে নাও থাকিতে 

পারে । যেমন পর, শনিগ্রহে কে বাস করিতেছে সে সম্বন্ধে আমার কোনই ধারণ! 

নাই, অর্থাৎ সেখানে ঘষে বাস্তব সত্ত। আছে, তদন্ুরূপ কোন মানস সন্ত। আমার 

মনের মধ্যে বিদ্যমান নাই | আবার যাহার মানস শত আছে, তাহার হয়ত কোন 

বাস্তব সন্ত নাই ; যেধ্ন ধর, আমার মনের মধ্যে পরীর অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু 

তাই বলিষ। বহিজগতে তদন্তরূপ কোন সঞ্ভার অস্ত আছে কি? আমর। তে। 

'অনেকেই স্বর্গ নরক, দেব দানব প্রভৃতি সম্পদে পারণ। করিনন| থাকি , অথচ 

বভিজগতে তদনরূপ কোন বস্বর অস্তিত্ব পাই না, এইসব ক্ষেত্রে মানস শ। 

আছে, কিন্ধু বাস্তব সন্ভা নাই | আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখিলাম, বাস্তব শ-। 

আছে, কিন্তু মানস সন্ভা নাই । 

এইভাবে জগৎকে ছুইভাগে ভাগ কবিরা বলা হথ থে, মেল্সেতে মানস 

সত্তার অগ্তরূপ কোন বাস্তব সত্তা পায় খায় না, সেক্ষেত্রে সত) থাকিতে 
পারে না; ” সত্য আছে পেখানে? যেখানে আমর। মানস নভ্ঞার অভবপু 

এক বাস্তব পদাথ প্রত্যক্গ করিতে পানি। তাই আকাশে ভাকাইয়। আমি 
যদি সত্যই একটি রামধন্ঠ দেখিতে পারি, তাহ। হইলে বলিব যে স্োোমাব 

ধারণ ঠিক, ইহাতে কোন ভুল নাইঈ। কিন্তু এইখানেই মুশকিল । আমি 
কি করিয়া বুঝিব যে আকাশে সত্যই একটি রামণন্গ উদিয়াছে » আমি থাহ। 
দেখিতে পাই, তাহা তো! বাস্তব রামধন্গ নহে, উহা একটি মানস ছবি শান্ত, 

আমার মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে । এই মানস চবির অভবূপ কেশ 

সত্যিকারের জিনিষ আছে কি না, তাহ জানা আশার পক্ষে মোটেই 

সম্ভব নহে। কারণ, তাহা জানিতে হ্ঠলে মনোজগৎ অতিক্রম করিয়া 

আমাকে একেবারে বাইর্জগতে আসিয়া পৌছিতে হয়; কিন্তু তাভী কি 

সম্ভব? আমি যাহাই প্রত্)ক্ষগ করি না কেন, শিভের মনোমধ্যেই তাহা 

প্রত্যক্ষ করি; মন বাদ দ্বিয়। কখন কি কোন জিন্ষি প্রত্যক্ষ করা যা? 

বস্তৃতঃ প্রত্যক্ষ কর! মানেই মানস ছবি প্রত্যক্ষ করা; এই মানস ছবির 



২০৪ দর্শন প্রসঙ্গ 

বাহিরে কোন বাস্তব সত্তার সন্ধান পাওয়! আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। 

কিন্তু যদি বাস্তব সত্তার সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে 0:9176৪- 

ট০09610০€ [0১605 বা অন্থরূপ-বাদের কোনই সার্থকতা থাকে না। কারণ, 

এই মতাম্গসারে শুধু সেই ধারণাকেই সত্য বলিয়া অভিহিত করা হইবে, 
যে ধারণার অন্তরূপ এক সত্যিকারের বস্ত প্রত্যক্ষ করা বায়। কিন্তু সতা- 

কারের বস্ত বলিতে ষদি চেতনাতীত বন্ত বুঝায়, তবে মনের মাধ্যমে তাহার 
সন্ধান পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া? মনের মধ্যে আসিলেই তো উহা 

মানম ছবি হুইনা যায়। অতএব তোমার ধারণ। অগ্রযায়ী কোন রামধন্ঠ 

সতাই বহির্জগতে আছে কি না, তাহা নির্ধারণ করিবার কোনই উপায় 
নাই; তোমাকে উহার মানস সন্ভ। লইয়াই সন্তষ্ঠ থাকিতে হয়, উহার 

বাস্তব সত্তা দেখিবার আশ! ত্যাগ করিতে হইবে । তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে 

অন্ুরূপবাদও ত্যাগ করিতে হয় । যখন বাহিরের আসল জিনিষই আমি 

দেখিতে পাইতেছি না, তখন মনের তথাকথিত নকল জিনিষটি সত্যই আসলের 

অনুরূপ কি না_তাহা আমি জানিতে পারিব কি করিয়া ? 

বাস্তব সত । ও মানস রূপ 

(২) দ্বিতীয়তঃ এই মতবাদে মনকে একেবারে নিষ্িয় পদার্থ বলিয়। গণ্য করা৷ 

হয়। তাহারা বলেন আকাশে যখন রামধন্তর উদয় হয় তখন উহার এক 

প্রতিচ্ছবি আমাদের মনোমধ্যে প্রতিবিদ্বিত হইয়া! পড়ে । এক্ষেত্রে মনের কোন 

কার্ধকারিতা শাই ; মন শুধু উদ্দীপনা গ্রহণ করে, কিন্তু উহার উপর প্রতিক্রিয়া 

করে না। আমরা ইহা স্বীকার করি না; আমাদের মতান্ুসারে জ্ঞান আহরণ 

করিতে হইলে শ্তুধু উদ্দীপনা পাইলেই হয় না; উদ্দীপনার উপর ক্রিয়া করাও 

চাই; উহাই মনের কাজ | একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক ৷ অমি দেখিলাম 

একজন লোক গাছের দিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুডিল; পরক্ষণেই দেখিলাম 

একটি পাখী গুলিবিদ্ধ হইয়। মাটিতে পড়িয়া গেল। এক্ষেত্রে বহির্জগৎ হইতে 

আমরা পর পর কয়েকটি উদ্দীপন। পাইতেছি মাত্র । প্রথমে শুনিলাম গুলির শব; 

তারপরে আপিল পাখীর মৃত্যু । কিন্তু শুধু দুইটি উদ্দীপন। পাইয়াই আমরা তৃপ্র 

হই না; এই ছুই উদ্দীপনার মধ্যে আমরা এক কার্ষকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করিম 

বাঁলি যে, গুলি-_-কারণ, আর মৃত্যু--কার্ধ; বন্দুকের গুলি আসিয়৷ পাখীর সৃত্ব্ু 
সাধন করিয়াছে । এই যে কার্ষকারণ সম্বন্ধ-_ইহার খবর আমগী কোথা হইতে 
দ্াইলাম ? ঘটনাহযের মধ্যে ইহার তো কোন ধর। ছোয়া আমরা পাই না; 
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ঘটনা শুধু ঘটনা--একটির পর একটি ঘটিয়া চলিয়াছে? কিন্তু উহার যে কার্ধকারণ 

স্ত্রে গ্রথিত--সে খবর আমর! পাইলাম কেমন করিয়া? বল! বাহুল্য, সে খবর 
আমরা বাহির হইতে পাই নাই, সে খবর আমর! পাইয়াছি, মনের মধ্য হইতে। 

মনের মধ্যে কার্ধ-কারণ, স্থান-কাল প্রভৃতি স্থত্র নিহিত আছে; এই ্ত্রগুলি 

যথাষথভাবে প্রয়োগ করিয়া! আমরা ঘটনাসমূহের অস্তনিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকি। যেমন, এখানে কার্ধ-কারণ স্তত্র প্রয়োগ করিয়া আমর! বলিতেছি যে 

গুলির জন্যই পাখীর মৃত্যু হইয়াছে, গুলিই মৃত্যুর কারণ। এইভাবে মনের 

সাহায্যে ঘটনাদ্বয়কে কার্যকারণ স্যত্রে গ্রথিত করিতে পারিতেছি বলিয়া জ্ঞানল[ভ 

করিতে সক্ষম হইতেছি ; নতুব! শুধু বাহিরের উদ্দীপনার উপর নির্ভর করিয়া 

থাকিলে আমরা এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমৃহের কোন যুক্তিধুক্ত ব্যাখ্যা দিতে 
পারিতাম না; উহারা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে আসিয়াছিল তেমন বিচ্ছিন্ন ভাবেই 

আমাদের মনের মধ্যে রহিয়া যাইত, সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত হইয়। উশ্ভার। কখন 

জ্ঞান-সৌধে পরিণত হইতে পারিত না। 

তাহা হইলে দ্রেখা গেল ঘে জাগতিক উপাদান আসিলেই জ্ঞানোদয় হয় ন।) 

ইহার জন্য মনেরও সক্রিয় সহায়ত] চ]ই | মন এই উপাদান গুলির উপর ক্রি 

করিয়া নিজের অন্তনিহিত কত্রগুলির দ্বাব। সুবিত্যন্ক করিয়া! উহাদিগকে যখশ 
বথাযথরূপে ব্যাথা। করিতে পারে, তখনই জ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু এইখানেই 
অন্কব্পবাদের বিপদ । তাহাদের মতান্টসারে জ্ঞানোৎ্প্ভিতে মনের কোন ক্রি 

নাই ; বহিজগতে যাভা ঘেমন বিগ্যমান আছে ভাতা ঠিক তাদন্ুরূপেই মনের মদে! 
প্রতিভাত হয়। ইহা! মোটেই সম্ভব নহে। জাগত্তিক বস্তু যেখনই হউক প। কেন, 

মনোমধ্যে যখন উহাকে আবিভূত হইতে হয়, তখন উহাকে মনের ছাচে রূপাখিত 

হই, অর্থাৎ মন-গ্রদত্ত রূপ গ্রহণ করিয়। আবিভূত হইতে হয়, নিজ রূপে নহে । 
এইভাবে স্থান ও কালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, কাধকারণস্ত্রে গ্রথিত হহয়, এক 

কথায় মনের দ্বার! সংগঠিত হইয়া! উহা! ধখন 'আ।মাদের মনের মধ্যে প্রাতিভাত হয়, 
তখন আমরা যাঁহ। প্রত্যক্ষ করি তাহা উহার ঠিক আদিম ও অকৃত্রিম রূপ নে; 
উহার রূপান্তরিত রূপ; মনের ক্রিয়া বশত: উহার রূপ কিঝ্িৎ পরিধতিত 
না হইয়া পারে না । এমতাবস্থায় অশ্ুবূপ-বাদ স্বীকার করা যায় কেমন করিয়।? 

কারণ, এই মতানুসারে বল! হয় ঘে আমাদের মনে রামধন্ছর ঘে মানম ছবি 

উদ্দিতত হয় তাহ] নাকি বাস্তব রামধন্ুর অবিকল অনুরূপ; এবং অন্তবপ বলিয়া 

উহা! সত্য । কিন্তু আমরা দেখিলাম যে উহা কোনমতেই সম্পূর্ণ অশ্ঠরূপ হইতে 
পারে না; মনের ক্রিয়বশতঃ ইভা পরিবতিত হইতে বাধ্য | 
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[1]. 11880756152 15০ 

এখন সত্য নির্ধারণের দ্বিতীয় পশ্থার কথা আলোচনা কর! যাউক। অনেকে 

বলেন, তুমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছ তাহা সত্য কি না জানিবার জন্য তর্ক করিবার 

দরকার নই, তদন্ষায়ী কাজ কর। যদি দেখ যে এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিলে 

তুমি ভাল ফল পাও, তবে বুঝিবে তোমার দিদ্ধান্ত ঠিক, আর বদি দেখ যে এঁ 
সিদ্ধান্ত অক্রসারে কাজ করিলে ফল ভাল হয় না, বরং অনিষ্টই হয় তবে বুঝিবে 

উহ্না ভুল । উদ্দাহরণ দিয়! বুঝান ধাউক | তোমার হাতের নিকটে যাহা! আছে, 

তাহ! নূন, না চিনি? আমি বলিলাম নূন, তুমি বলিলে চিনি কাহার কথা সত্য ? 

ঢ7800905% বলেন, তর্ক করিয়া লাভ কি? তুমি চা পান করিতেছ ? চায়ের মধ্যে 

এ জিনিষটি ফেলিলেই বুঝিতে পারিবে, উহ] চিনি কি নুন। উহার সংমিশ্রণে চা 
যদি মিষ্ট হইয়া যাষ, তাহ। হইলেই ম্বীকার করিতে হইবে, উহা! চিনি; এক্ষেত্রে 

তর্কের প্রয়োজন কি? তাই [18512286190 বলেন, কাধের দ্বারা সতা নির্ধারণ 

কর, তর্কের দ্বার। নহে । আর একটি উদাহরণ) আমি দেখিলাম দূরে গাছের তলায় 

কি একটি জিনিষ পড়িয়। আছে) ঠিক বুঝিতে পারিলাম না জিনিষটি কি, 

একনার মনে হইতেছে বোধ হু কুকুর শ্ুইরা আছে, আবার পরক্ষণেই ভাবিতেছি, 
কুকুর না, বোণ হর একটি মান্ুন বসিয়া আছে। এক্ষেত্রে সত্য নিধণারণের জন্য 
তর্ক করিধা লাভ কি? হাটিরা একটু নিকটে গেলেই তো সব পরিফার 

তইয়। যাইবে । তখন বুঝিতে পারিবে, এ জিনিষটি অন্য কিছুই নহে; তোমার 

বন্ধু রাম, ফ্রাঙ্ক হইতে চা ঢ/লিঘা খাইতেছে। তাই 15800861970 বলেন 

থে কার্ষের ফলাফল লক্ষ্য করাই সত্য নির্ধারণের প্রকষ্ট পন্থা । 
ইহার মধ্যে যে যথেষ্ট সত্য আছে, তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি । 

শিক্ষকগণ বাংল! সরকারের নিকট বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিলেন। সরক।র 

বলিলেন, বাংল[দেশে বহু সহস্র শিক্ষক আছে , তাহাদের সকলেরই যদি বেতন 

বুদ্ধি করিতে হয়, তবে সরকার একেবারে দেউলিয়! হইয়! যাইবে) কারণ 

তাহাদের উদ্ধত অর্থ নাই। শিক্ষকের সরকারের কথ] বিশ্বাস করিলেন 
না; তাহারা বলিলেন সরকারের যথেষ্ট অর্থ আছে। তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন 

উঠিল, কাহার কথা সত্য, শিক্ষকের কথ! সত্য, না সরকারের কথ। সত্য? 

এই সত্য নির্ধারণের জন্য শিক্ষকগণ যে পন্থা অবলগ্গন করিলেন তাহাকে 
ঢ188108610 পন্থ। বলা যাইতে পারে । তাহার ধর্মঘট করিলেন, স্কুলে যাওয়। 

বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন বিব্রত হইয়া সরকার তাহাদের বেতন বৃদ্ধি 

করিয়া দিলেন। যদি »রকারের হিসাবই সত্য হইত তাহ! হইলে বেতন 
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বৃদ্ধির পরে বাংল। সরকার একেবারে দেউলিয়া হইয়া যাইতেন। কিন্তু 

কার্ধতঃ দেখা গেল যে সরকারের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হইল না; যেমন চলিতে- 

ছিল তেমনই চলিতে লাগিল। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে সরকার 
ধিষে হিসাব দিয়াছিলেন তাহা ঠিক নহে, শিক্ষকদের হিসাবই ঠিক। বলা 

'মুহুল্য তর্কের ছ্বারা ইহা প্রমাণ করা হয় নাই; তর্ক করিলে তাহারা 

সরকারের হিসাবের কাছে ঈাড়াইতেই পারিতেন না। তাই তাহার! তর্ক 

ন] করিয়া কাষের দ্বারা নিজেদের তথ্য সত্য বলিয়া 'প্রমাণ করিলেন। 

ইহ[কে 015005010 মতবাদ বলে) 1590056০ বা প্রায়োগিক; কারণ 

এক্ষেত্রে শিক্ষকগণ তাহাদের তথ্যকে কাধে প্রমোগ করিয়াছেন, শুধু তাত্বিক 

আলোচনায় নিবন্ধ রাখেন নাই । কার্ষে পরিণত করিয়া যখন সফল পাওয়া! 

গেল, তখন আর অগ্য প্রমাণের প্রযোজন কি? এক কথায়, সফলতাই 

সত্যতার প্রকঞ্ছ গপ্রমাণ। 

সমালোচন। 

এই মতবাদ পবান্তঃকরণে গ্রভণ কর যার ন।।|। আমর। ম্বীকার 

করি, বহুক্ষেত্রে তর্কের দ্বারা সত্য শির্ধারণ করা যাদ্ধ না; তখন কাধের 

ফলাফল লক্ষা করাই সত্য নির্ধারণের সহ উপাধ। কিন্তু ইহার মধ্যে 

রুতর ক্রটি আছে। (১) প্রথমতঃ) অনেক ব্যাপার আছে, বেক্েজ্রে 

এই প্রায়োগিক বিপান প্রয়োগ করা সম্ভব নহে, অথচ উহাদের সত্য 

নির্ধারণ ক্র।” প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে আমর1 কি করিব % যেমন ধর, ইতিহাসের 
কোন এক তুচ্ছ ঘটনা; আজ ইহার কোনঠ ব্যধহ।রিক মূল্য নাই বটে, কিন্তু 

বর, ইতিহাসের ভাগিদে আজ ইহার সত্য মিথ্য নির্ধারণ করিব।র প্রয়োজন 

হইল ৮ সে ক্ষেত্রে তাত্বিক আলোচনা ব্যতীত আর কি উপায় আছে? 

অতীত ঘটনার সত্য নির্ধারণ করিবার জন্য 'এখন কি আর আমাদের 

পক্ষে কোন কাধ করা সম্ভব? (২) দ্বিতীঘতঃ, যে ক্ষেত্রে কায করা 

সম্ভব, সেক্ষেত্রেও শুধু কাধফল লক্ষ্য করিয়া সত্য নির্ধারণ কর! সঙ্গত নহে। 

প্রয়েগবাদিগণ বলেন যে, যে তথ্য অন্ুঘয়ী কাজ করিয়া আমর। সফলতা। 

অজর্ন করি--সেই তথ্যই সত্য। কিন্তু সফলত| লাভি করিলেই যদি তথ্য 

সত্য হইয়া যায়, তাহা হইলে অনেক মিথ্যা জিনিষকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হ্য়। ধর, একজন বৃদ্ধ হৃদরোগে ভূগিতেছেন এবং কয়েকদিন 

যাবৎ শয্যাশায়ী হইয়া! আছেন। এমন সময় খবর আসিল যে তাহার 

প্রবাসী পুত্রের মৃত্যু হুইয়াছে। এই সংবাদ ঘি পিতাকে দেওয়া হয়, তবে 

[ 
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তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। অথচ পীড়িত পুত্রের সংবাদ জানিবার জন্য তিনি 

উৎসুক হইয়া আছেন এবং একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার 
ছেলে কেমন আছে? আমরা বলিলাম যে সে ভালই আছে। ফলে 

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইয়৷ উঠিলেন। এ ক্ষেত্রে কাধের ফলাফল দেখিয়া 

যদি সত্য নির্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে ষে 

আমরা বৃদ্ধকে যাহা বলিয়াছি তাহা মিথ্যা হইলেও সত্য !! (৩) তৃতীয়ত: 

শিক্ষকগণ সফলতা অজর্ন করিয়াছিলেন, ভাল; কিন্তু যদি তাহার। সফলতা 

অন করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে কি তাহাদের তথ্য মিথ্যা হইয়! 

যাইত? বাংলার সন্ত্রাসবাদিগণ ইংরাজ হত্যা করিয়া দেশ স্বাধীন করিতে 

পারেন নাই) অতএব বলিতে হইবে যে সন্ত্রাসবাদের পথ ভূল পথ। 

'অখচ আয়ারল্যাণ্ডে দেখিলাম যে সেখানকার অধিবাসীরা হত্যা ও লুনের 

মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন; অতএব বলিতে হইবে যে সম্বাসবাদের 
পথ ভুল পথ নহে । বলা বাহুল্য, একই তথ্য একবার সত্য, আর একবার 

ম্থা। হইতে পারে না। অথচ ফলাফলের উপর নির্ভর করিলে এইরূপ 

ন| হ্ইয়া পারে না। তখন স্বীকার করিতে হয় যে, যে পক্ষ যুদ্ধে জয় লাভ 

হরে, সেই পক্ষেই সত্য আছে, আর যে পক্ষ পরাজিত হর__তাহার পক্ষে 

সত্য নাই | কিন্তু সকল ক্ষেজেই ইহা কি ঠিক? 

তাহ। হইলে দেখা গেল যে, তথ; সত্য হইলেই যে সবদ। স্ুকল পাওয়া যাইবে, 

তাহা ঠিক নহে) তবে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়। যায় তাহ! আমরা স্বীকার 

করি। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে; সেসব ক্ষেত্রে তথ্য সত্য বলিয়াই 

পফলতা! পাই, সফলতা পাই বলিয়া তথ্য সত্য নহে। শিক্ষকগণ সফলত। 

পাইলেন, কারণ তাহাদের তথ্যটি যথার্থই সত্য ছিল; অর্থাৎ সরকারের যথেষ্ট 

উদ্বৃত্ত অর্থ ছিল। তাই তাহারা তাহাদ্রে দাবী আদায় করিতে পারিলেন। 

কিন্তু সত্যই যদি সরকারের টাকা নাঁ থাকিত, তাহ হইলে কি তাহারা সফল 

হইতে পারিতেন? যদদিব। সফল হইতেন, তবে বাংল! সরকার সত্যই 

দেউলিয়া হইয়া যাইত। সেইরূপ পাত্রস্থিত দ্রব্য চিনি বলিয়াই আমার 

চা মিষ্ট হইয়া গেল; যদি সত্যই উহা! চিনি না হইত, তাহা হইলে কি চা 

মিষ্ট হইতে পারিত? আমাদের বক্তব্য এই যে, তথ্য সত্য বলিয়াই উহ 

স্থকলপ্রস্থ, সুফলপ্রস্থ বলিয়া উহা সত্য নহে। কিন্তু প্রয়োগবাদিগণ ঠিক 

ইহার বিপরীত কথা বলেন; তাহারা বলেন যে, যেহেতু ইহা সফলপ্রস্থ, 

সেইহেতু উহা সতা : তাভাদের মতান্তসারে, কোন তথ্যেরই নিজস্ব দোষপগুণ 
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নাই) অর্থাৎ ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে) ই্া শুধু তথ্য মাত্র। তনও 
ইহাকে যে আমরা সত্য বা মিথ্যা বলিয়া বর্ণনী করি, তাহা অন্য কারণে ২ 

ইহার ফল যদি ভাল দেখি, তবে ইহাকে নত্য বলিয়। বিবেচনা করি 
নতুব। করি না। এক কথার, ইহার নিজশ্ব কোন দোবগুণ নাই; ইহার 

নলাফল দেখিয়া আমরা ইহাতে দোষগণ আরোপ করিয়া থাকি । প্রয়োগ- 

বাদিগণের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পাবি না। আমাদের মতাগুসরে 

প্রত্যেক তথ্যেরই নিজন্ম দোষ বা গুণ আছে; যেমন পর, মিথ্য। ভাষণ ব। 

সত্য কথন ২ ইহাদের কোনটিও নিগুণ ব্যাপার নভে ।  মিথ্য। কথ। সধদাই 

মিথ্য!; ইহার ফলাফল যাতাই হউক ন। কেন, ইভ কোনকালেই সত্তা বলিষা 
বিবেচিত ভইতে পারে না। আর সত্যভাষণ, সনগাই সঙা। উহার ফলাদল 

যাহা হউক না কেন, ইভা কোনকালেই মিথ্য। বলিষা বুবচিত হহতে পারে না। 

মেট কথা, তথ্যের ফলাফল দেখির। আনর। উহার সত্য মিথা। ব্চার করি না। 

উহার যে নিজস্ব বিশিষ্ট গুণ আছে, তাঁত! লর্গা করিয়াই আমর] উতাকে সভ্য ব 

মিথ্যা বলিয়। বিচার করি। 

111. 5216-88061155 71601 

০৪ 

এই মতাগ্ছসারে নাহ। সত্য তাহ। এতই ৮ এবং প্রথর যে ভাতা প্রমাণ 

কবিবার প্রযোজন ভয় ন।। আমর। দেখিয়া উ সত্য বলিয়। বুঝিতে পারি, 
উহা৷ কোনই,ঞধ্রেমাণের অপেক্ষা রাখে না।  পশ্চিমদিকে ভাকাহলেই তুমি বুঝাতে 

পারিবে যে, স্ুর্ণ অস্ত যাইতেছে ১ ইহ। স্বতস্ফত সত্য , কেহই ইহার সত্যতায় 

সন্দেত করিতে পারে না। জ্যান্তের মধ্যেই স্বধাস্তেব প্রমাণ নিহিত আছে) 
কোন নৈয়ার়িক পণ্তিতকে সুষ্ষ তর্কের দ্বার। ইহার সততা প্রমাণ করিতে হন না। 

সেইবপ ছুই আর ছুই যোগ এ টানা স্বয়ংসিদ্ধ সত্য $ আমরা 
কেহই উনার সত্যতায় সন্দেহ করি শা; ইন নিসনদি্বভাবে সত্য 

সমালোচন। 

এই মৃতবাদও গ্রহণ কর] যায না। শ্র্ধ উঠিতেছে, ইহা তোমার 

নিকট সত্য। কিন্তু একজন অন্ধ ব্যক্তিও কি ইহ| সত্য বলিয়। স্বীকার 

করিবে? অন্ধের কথা না হয় ছাড়ির। দিলান; যে লোক জানাল! দরজ। 

বন্ধ করিষ| অন্ধকার কক্ষে শ্ুইর। আছে, সেও কি তোমার কথ স্বতঃসিদ্ 

বলি"। গ্রহণ করিবে! মোট কথ» ভোমার বা আমাৰ শিকটে ঘাছ। 



২১০ মূল-তত্ 
স্বতূ্ফু্ভ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ভাহা যে সকলের নিকটেই সেইরূপ 

সত্য বলিয়া 'প্রতীত হইবে-ইহা জোর করিয়া বল! যায় নী। তারপরে 

দুই আর দুই এর যোগফলের কথা লওয়া যাউক। ইহাকে কি সত্যই 

প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য বলিরা বর্ণনা করা যায়? মোটেই না। আজ তোমার 

নিকট এই যোগফল খুবই স্পষ্ট এবং 'প্রথর বলিয়! প্রতীত হ্ঈতেছে বটে, 

কিন্তু বল৷ বাহুল্য ইহা! চিরকালই তোমার নিকট এত সহজ এবং স্পষ্ট 

ছিল না; ইহার জন্য অতীতে বহু শিক্ষা এবং প্রমাণের সাহায্য লইতে 

হইয়াছে, তবেই আজ তুমি ইহাকে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সত্য বলিয়! বিশ্বাস 

করিতে পারিতেছ। ঘে এখনও কোনরূপ শিক্ষা পায় নাই, তাহাকে 

দিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, সে কি বলেঃ সেও কি ইহাকে স্বতঃস্ছ্ধি সত্য 

বলিয়! বিশ্বাস করে? 

আর এক কথা? সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘেরে, কি পৃথিবী সুরের চারিদিকে 

ঘোরে? দুইশত বৎসর আগে সকলেই মনে করিত যে পৃথিবী স্থির হইয়] 

দাড়াইয়| আছে, আর সযই তাহার শরিদিকে ঘুরিতেছে | ইহা এত স্পষ্ঠ এবং 

৪খর বলিয়া প্রতাত হয যে ইহার সত্যত। সন্থন্ধে কাহারো মনে কখন কোন 

সন্দেহের উদয় ভয় নাই ।  শুপু স্পষ্ঠতা ও প্রথরত।|র উপর নির্ভর করিলে আজও 

বলিতে হয় যে জ্যই রা, চারিদিকে থুরিতেছে। কিন্তু এত ম্পুতা ও 

নঃসন্ধিপ্ধতা সত্তেও কেহই আজ একথা বিশ্বাস করে না । 
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এখন আমরা আমাদের মতবাদ ব্যাখ্যা কবিব। ইহাকে উংরাজীতে 

(00106160006 7005609:ঠ বলে, বাংলাধ সঙ্গতিবাদ বলা খাইতে পারে । একটি 

উপাহরণ দিয়া আরন্ত করা যাউক। ইউরেনাস একটি গ্রহ; শনি, মঙ্গল প্রভৃতি 

গহের ন্যায় ইহাও শথ্ধকে প্রদক্ষিণ করির খুরিতেছে | নিিষ্ট সন্য়ে আকাশের 
কোণে ইহাকে দেখ। যায়। কিন্ত একবার এক অঞুত ব্যাপাব ঘটিল; নিদিষ্ট 

নময়ে ন। দেখা দিয়। ইহা অনেক দেরিতে দেখা দিল। ইহার কারণ কি? ধর, 

একজন বলিলেন যে, অসীম ব্রঙ্ধাণ্ডে ঘুরিতে খুরিতে ইহা ক্লান্ত হইয়া পড়ির়/ছিল ; 

সেইজন্ পূর্ব গতিতে ন। চলিয়া! একটু মঞ্ধর গৃতিতে চি লিতেছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি 

বলিলেন যে, ঘুরিতে ঘুরিতে ইহা কিকিৎ পথশ্রষ্ট হইয়া অন্যদিকে চলিয়। গিয়াছিল । 
আর তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন যে, ঘুরিতে ঘুরিতে ইহা নিশ্চয়ই কোন এক গ্রহের 

নিকট আসিয়া পদিয়াছিল (বা কোন এক গ্রহ তাহার নিকট আসিয়া 
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পড়িয়াছিল ); এ গ্রহের প্রচণ্ড আকর্ষণে ইহার গতি মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল ; 

সেইজন্য ঠিক সময়ে ইহা আকাশের কোণে দ্রেখা দিতে পারে নাই, একটু দেরি 
হইয়! গিয়াছিল। | 

এখানে তিনজন তিন প্রকার ব্যাখ্যা দিতেছেন। এখন আমাদের প্রশ্ন এই 

এই তিন ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? 

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে প্রথম ব্যাখ্যাটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় 

না। কারণ, সুর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র-সবই জড়পদাথ; জড় পদার্থের পক্ষে ক্লাস্টি 
বোপ করা সম্ভব নহে। জড় পদার্থ সঙ্গন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে, তাহ।র 

সহিত শ্রান্তি ব! ক্লান্তির ধারণ। ঘোটেই খাপ খায় ন।, ইহা আমাদের সাধারণ 

অভিজ্ঞতার বিরেধী। সেইজন্য 'এই ব্যাখ্যাটি আমর! গ্রহণ করিতে পারি না। 
আর, গ্রতের পক্ষে পথন্রষ্ট হওয়া ইহাও বিশ্বাস করা যায় না, কারণ 

ইউরেনামই একমাত্র গ্রহ নে; বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডে আরও অনেক গ্রহ উপগ্রহ আছে । 

অসীম জগতে তাগারা কাল ধরিয়া ঘুরি বেদাইতেছে । প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই দেখিতেছি তাহারা আশ্চব নিযমান্বতিতার সহিত কাজ করিম 

আমিতেছে ; ইহাদের কাধাবলী দেখিয়। 'আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইন্ন। পড়ি । 
এমতাবস্থার কি করিয়া বিপাস করা করা যায় ঘে ইউরেনাসের ক্ষেত্রেই ভঠাৎ 

এক ব্যতিক্রমের উদ্ভব হইয়াছিল, এব তাই বেচারা পথভস্ট তইন, অন্যদিকে 
পিখাস কবিতে হইলে ছেোতিও- »লিরা গির|ছিল % ইহা কি নম্ভন ? উহা 

প্রকেই অধিখাস করিতে হর । বৃহ শিরাক্ষণ ৪ পরাণ সহকারে যে 

বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রতিষ্ঠত করা হইয়াছে_আাজ 'তাভাকে এত সহজে অগ্রাহ্ 

করা মাঘ না। দ্বিভাঘ ব্যাগ্যাটি 

প্রথম ব্যাখ্যাটি ষেনন আমাদের এক প্রচলিত পারণার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, 

দ্বিতীয় ব্যাথ্যাটি তেমন এক প্রতিষ্ত তথ্যের বিকুক্ধাচরণ করিতেছে । মনে 

র/থিতে হইবে কোন প্রসলিত ধারণা বা প্রতিষ্ঠত তথ্যকে অপ্রতিষ্ঠ করা খুব 

সহজ ব্যপার নভে। সেইজন্য এই ছুই ব্যাখ্যার কোনটিকেও আমবা সত্য 

বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি না । কিন্তু ততীর ব্যাথযা সন্দর-্ধ একথা মোটেই 

প্রযোজ্য নহে । ইহ1 কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করে ন।; বর” সকলের পঠিতই 

সঙ্গতি ও সংহতি বজার রাখিয়। কাজ করে। পৃবেই বলিরাছি এহ মতান্তসারে 

নিকটস্থ কোন এক গ্রহ ইউবেনাঁনকে আকফর্ধণ করিয়াছে; সেইজন্য উহার 
আসিতে দেরী হইরাছে। ইহা! তো খুবই ঘাক্সঙ্গত কথা) কারণ মাপধ্যাকর্ষণ 

তত্ব, বিজ্ঞানের এক সর্ববাদিসম্মত তত্ব । এই তত্ের সহিত সামগ্তস্ত রাখিয়াই 

সি 

অগ্রাহা করিবারই চে| "করিয়াছে । 51 তথ ৫ ৬৭৯ 
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এই ব্যাখ্য। দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্বের সহিত 

ইহার কোনরূপ বিরুদ্ধচবণ নাই । অধিকন্তু জড়বস্তর মধ্যে ক্লান্তি আরোপ 
করিয়। ব। গ্রহের পক্ষে নিয়মভঙ্গের অবকাশ দিয। প্রচলিত কোন তথ্যেরই 

আমরা বিরে!ধিতা করিতেছি না; বরং সকল তথ্যের সহিত সঙ্গতি বা 

সংহতি (00106761009) বজায় রাখিয়। প্রাকৃতিক ঘটনার এক অভিনব ব্যাখ্যা 

দিতেছি । সেইজন্য এই ব্যাখ্যটিই আমর! সত্য বলিয়। গ্রহণ করি। অন্ত 

ব্যাখা। গ্রহণ করি না। 

সঙ্গতি ব। সংহতি 

1 হইতে বুঝা যাইবে নে, কোন একটি তথ্য সত্য কিনা নির্ধারণ 
করিতে হইলে, উহ্ভার মহিত অন্যান্য তথ্যের সঙ্ন্ধ কি তাহাই প্রথমে 

বিচার করিতে হইবে। মোট কথা, কোন তথ্যই একক ভাবে বিবাছজ 

করিতে পারে না; অন্যান তথ্যের সহিত সন্বদ্ধ হইঘ়া ইহাকে বিবাজ 

করিতে ভ্ধ। এই সঙ্গঙ্গ লক্ষ্য করিঘই আম্বা ইহার সত্য মিথ্যা বিচার 

নির্ধারণ করির়। খাকি | ধেক্ষেভ্রে দেখি, ইহা অন্তান্ত পারণার সহিত মিলির! 

মিশিন্না, অর্থাৎ উহাদের সহিত যথাযথ সঙ্গতি বা সামঞ্জগ্ত রক্ষা করিঘা বিরাজ 

করিতেছে, সেক্ষেত্রে ইহাকে আমরা সত্য বলিয়। বিশ্বাস করি। কিন্তু 

বেন্সেছে। দেখি, ইভ] সঙ্গতিস্থাপন না করিয়। বরং অসঙ্গতির উদ্রেক করিতেছে, 
পৃব প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সমর্থন না করিঘ। বরং উহার বিরোধিতা করিতেছে, 
সেক্ষেত্রে উহাকে আমর। সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। একটি উদাহরণ 

যাউক। আমাদের বাড়ি হইতে কিছু সোন। ভারাইয়া গেলে তুম 

ব্ল ইছুরে উহা! খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইলে তোমার কথা কেহ 

বিশ্বাস করিবে না। কিন্থ কেন কবিবে ন।? কারণ ইছ্বের স্বভাব ও 

এক্তি সম্বন্ধে আমাদের যে পূর্ল্ জন 'আছে, তাহার সহিত ইহ। মোটেই 

খাপ খায় না। আমর! জানি ইদুর ধান চাল খায়, কিন্তু সোনা বূপা 

খাইতে পারে না। সেইজন্য তোমা কথা মানিয়া লয়! যায় না। কিন্ত 

কেহ যদি বলে যে ইদুরে সোন। খার নাই, চোরে চুরি করিয়াছে, তাহা 

হইলে আমরা অনারাসেই তাহাব কথ। মানিয়া লইতে পারি; কারণ 

আমাদের পুধলন্ধ তথোর সহিত প্রস্তাবিত তথ্যের কোনরূপ বিরোধিত। 
নাই, বরং যথেষ্ট সঙ্গতি আছে । ইহ! হইতে বুঝা বাইবে থে, যে কোন রর দি 

রব 

ঘাতক আমরা সান্তা বূলিমা। গহণ করাতে পুজি লি; উজ ঘি $ 
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অন্যান্য তথ্যের সহিত সংহতি স্থাপন করিয়া উহাদের মণ্ডলীভূক্ত হুইয়। বিরাজ 

করিতে পারে, তবেই উহাকে আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, নতুব। 

নহে। অর্থাৎ সংহতি স্থাপনের মধ্যেই সত্যের সম্ভাবনা আছে, বিচ্ছিন্নতার 
মধ্যে নহে । যাহা সংঘবদ্ধ হইয়া বিরাজ করিতে পারে, তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত 

হয়; আর যাহা সংঘবদ্ধ হইতে পারে না তাহ। মিথ্য। বলির। পরিত্যক্ত হয়। 

সমালোচনা 

উপরি উন্ত মতবাদের সমালোচনায় বল! যাইতে পানে যে, 

সঙ্গতি থাকিলেই যদি সত্য ভ্য় তাভা হইলে কথাধাল! বা পঞ্চতন্ধেব 

গল্পগুলিকেও সতা বলিনা বিশ্বাস করিক্তি হইবে । কাবণ, পশুপক্ষী সম্বন্ধীয় 

এই সব গল্পগুলি পরস্পরেব সহিত আগাগোড়া সঙ্গতি রক্ষা করিয়। 

চলিয়াছে । ভাহ। হইলে আরব্যোপন্তাসের উদ্ভট গল্পগ্রলিএ অঙা। কারণ 

গল্প হিসাবে ইহাদের মদ্যে যথেষ্ট সম্গতি বিছ্কামান আছে । এমন কি, 

আমাদের ন্বপ্পের মধ্যে যথেষ্ট সঙ্গতি দেখা যার, অতএব শ্বপ্নগুলিকেও 

সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হ্ম। আমাদের উত্তর এই যে, গল্পঞ্লি 

গল্প হিসাবে সত্য বৈ কি, স্বপ্নগুলি স্বপ্ন হিসাবে সত্য | ঘদ্দি আধর। সব সময়েই 

নিত্রিত রহিয়। শ্বপ্পু দেখিতাম, তাহ। হইলে স্বপ্নের সতাতা সম্বন্ধে আমাদের 

মনে কখনই কেনি সন্দেহের উদ্দেক হইত না। স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে 

তথন, যখন আমর! জাগ্রত অবস্থার সভিত হার তুলনা করিতে যাই , তখন দেখি, 
০৬ 

রশি 

জাগ্রত অবস্থার ঘটনার সহিত ইহ ঘোটেই সঙ্গতি রক্ষা করিয়। চলিতে পারে না। 

জাগ্রত অবস্থার থারণাগুলি স্ঘবদ্ধ ভ্হয়া ঘে এক ব্যাপকতর মণ্ডলীর স্টি 

করিন[ছে, তাহার সহিত শ্বপ্রাবস্থার ধারণাটি মোটেই সংহতি স্থাপন করিতে 

পাকে ন!, তাই উহাকে আমরা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করি। গল্পের 

সন্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । যদি আমর সব সময়েই গল্প পাছে মগ্জ 

থাকিতে পারিতাম, তাহ। হলে গল্পকে আমর কখনই “নিছক গল্প” বলিয়া 

মনে করিতাম না) ইহাকেই একমাত্র সত্য বলিরা বিবেচনা করিতাম। 

কিন্তু মুশকিল এই যে, আম(দিগকে কল্পনা জগৎ ছাড়িয়া আবার বাস্তব 
জগতেত আনিতে হয়), তখনই দেখি, বাস্তব জগতের ঘটনার সহিত কল্পনা- 

জগতের কোনই মিল নাই । বল৷ বাহুল্য, বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতাই 

আমাদের বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা; অতএব এই অভিজ্ঞতার 
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সহিত যে ঘটন। সঙ্গতি স্থাপন করিতে পারে না, তাহাকে সত্য বলিয়া! 

গ্রহণ করা যায় না। 

আর এক কথা। একদিন সকলেই বিশ্বান করিত যে পথিবী স্থির 

তউয়া দাডাইয়া আছে, আর ন্ষর্য তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। এখন 

অবশ্য আমরা কেহই ইহা নিশ্বাস করি না! কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি 

-এই মিথ্যাকে তখন সকলেই সত্য বলিয়া বিশ্বাম করিত কেন? 

আমাদের উত্তর সহজ । তখন অন্যান্য বিষয় সঙ্গন্ধে মানুষের যেরূপ ধারণ! ছিল 

এবং তাহাদের জ্ঞানের পরিধি যেরূপ সীমায়িত ছিল, ঠিক তদন্ুসারেই 

তথন তাহারা স্র্ষের কথা চিন্তা করিত; অন্যভাবে চিন্তা করা তাহাদের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। তথনকার সঞ্চিত জ্ঞান ভাগ্ারের সহিত তাহ।দের 

ধারণার সঙ্গতি ছিল বলিয়াই তাভাব। বিশ।স করিত যে স্ুয্য পথিবার 

চারিদিকে ঘুঁরিতেছে, পুথিবী স্ধের চারিদিকে ঘুরিতেছে ন।। আজ 

তাহাদের এই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত ভইতেছে বটে, কিন্তু তথন ইহা 

সকলের নিকটেই সত্য বলিয়া প্রতীত ইত, । ভাহা হইলে এখানে আর 

এক সমন্যা আসিয়! জোটে । আজ আমরা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস 

করিতৈছি, ভবিষাৎ বংশীয়দের নিকট তাহ! বিশ্বাসযোগ্য নাও হইতে পারে; 

তাহার! হয়ত অন্ত রকম চিন্তা করিবে। আমরা ইা স্বীকার করি। কারণ, 

আমাদের বৰ্তমান জ্ঞান-ভাগারের সহিত সামঞ্তল্য আছে বলিয়াই উহ! 

আমাদের নিকট আজ সতা প্রতীত হইতেছে | কিন্তু ভবিঘ্াতে আমাদের জ্ঞান- 

ভাণ্ডার ঘখন পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া যাইবে, তখন উহার সহিত 

বর্তমান ধারণার হয়ুত কোনই পামঞ্নন্ত থাকিবে না। তখন আমাদিগকে 

এই ধারণা তাগ করিয়। এমন এক ধারণ। গ্রহণ করিতে হইবে যাহার ' 

সভিত তদানীহ্ছন জ্ঞান-ভাগ্ারের সামঞ্চন্। থাকিতে পারে। ইহাই তো! 

স্বভাবিক। কারণ, আমাদের মতানুসারে পুথিবার কোন জিনিঘই চিরস্থির 

(508507810) নহে । আমাদের জ্ঞান-ভাঞ্ারও চিরস্থির নহে $ অভিজ্ঞত'-বুদ্ধির 

সন্দে সঙ্গে জ্ঞান-ভাগ্তারের যেমন পরিবৃদ্ধি হইতেছে, সত্যের ম্বূপও তেমন 

পরিবন্তিত ও পরিবধিত হইয়! যাইতেছে । তাই বর্তমান সীমায়িত জ্ঞান-ভাগারের 
মধ্যে যাহ! সত্য বলিয়। প্রতীত হইতেছে, ভবিষৎ ব্যাপকতর জ্ঞান-ভাগ্ারের 

মধ্যে উহা ফে রূপান্তর গ্রহণ করিবে না- তাহ! আজ কেহই জোর করিয়! 

বলিতে পারে না। 
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আমর! অনেক কথাই আ[লোচনা করিল।ম, জীবাস্া € পরমাত্মার 

কথা, প্রাণ এবং প্রাণীন কথা, জনপদ ৩ আদর্শতত্ব--ইত্যাদি অনেক 

কথাই আলোচিত হইল; কিন্কু এখন& আল বিলে কিছুই ব্লা ভয় নই । 

দর্শনশাপ্থ্ের আসল বিষ্যম_ জ্ঞান তত্ত্ব ; আসল ন। হইলেও ইহাই যে দর্শনশান্েক 

মূল বিষয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই | মুল বিষষ_কারণ দশন্শাঙ্গের সকল 

আলোচনার মুলেই আছে জ্ঞান-তন্ | 'আমর। জীবাত্মার কথা জানিতে চাই বা 

পরমাজ্মার কথা জানিতে চাই, যাহা জানিতে চাই না! কেন, উঠ। জানা 

আমাদেব পক্ষে সম্ভব কি না__তাহাই প্রথমে বিচার করিতে হইবে । যে ভুবুর। 

সমুদ্রতলে রত্র সন্ধান করিতে মায়, সে প্রথমেই দেখিষা লর যে সমুদ্রের 

তলদেশে যাইবার পক্ষে তাহার যথাযথ সরঞ্রা্ আছে কি না; নভুব। 
স বিপদে পড়িতে পারে। সেইরূপ, খাহারা অধ্যাজ্ম অংলোচনায় মগ্ন 

ভইতে ঠান। তাহাদেরও প্রথমে দেখা দরকার যে অধ]আক্ঞান লাভ করিবার 

পক্ষে তাহাদের যথাবথ এক্তি আছে কি শা, নতুবা ভাহাদের সিদ্ধান্ত নান। 
দোষে দুষ্ট তইতে পারে । এতএব প্রথমেই আমাদিগকে এই জ্ঞানশক্তির কথ। 

আলোচন| করিতে হইবে । ইহাকে জ্বান-তন্ত্ব বলে । কিভাবে আমাদের জ্ঞানের 

উৎপত্তি হয়, কি পদ্ধতিতে আমরা জ্ঞ।ন শাহরণ করি, আমাদের জ্ঞানের সীমারেণ। 

কতদূর, আমাদের পক্ষে ইঞ্দ্ি্ গ্রাহ্য বিষয় অতিক্রম করিয়া অতীক্দ্রির বিষর 

উপলব্ধি কর। সম্ভব কি না, ইত্যাদি জ্ঞান সম্বন্ধীয় তধ যে শান্তে আলোচনা 

কর। হয়-তাহারই নাম “জ্ঞানতভ্ত” ব। £0150505010995 1 এই জ্ঞান তব 

এখন আমাদের আলোচ্য বিষ । এই প্রসঙ্গে আমরা একে একে নিয়লিখিত 

বিষয়গুলি আলোচন! করিব (1) জ্ঞানের উৎপত্তি (02151 ০৫ [১০৬1656) 

(1) জ্ঞানানশীলনের পদ্ধতি (৬60)045 ০06 [1০৬/15096) ১ (11) জ্ঞানের 
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বিষয়বস্তু (0916০ ০£ 1-9০%/15056)$ এবং (1) জ্ঞানের মূলম্ত্র (0৪- 

£01169 ০৫ 100715056 )। 

এই অধ্যায়ে জ্ঞানোৎপত্তির কথা আলোচনা করা ঘাউক । আমাদের 

মনের মধ্যে কি ভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি ভয়, এই জ্ঞানোদয়ের মূল উৎস কি 
(8047065 ০0৫ 7005155০)-তাহাই এখন আলোচনা করা হইবে । একটু 

চিন্ত। করিলেই বুঝা যাইবে যে জ্ঞানোদয়ের মূল উৎস ছুইটি [71610161706 
এবং £২8৪501) |  [%0061161)05 অর্থাৎ অভিজ্ঞতা; আমরা আমাদের 

ইন্ছ্িয়ের মারফতে নানা প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করি । চোখ দিয়া দেখি, কান 
দিয়। শুনি, নাক দিয়া গন্ধ পাই-উত্যাদি বিভিন্ন ইন্দিয়েব সাহায্যে আমরা 
বভিজগৎ নসঙ্বন্ধে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করি। বহিজগৎ হইতে 
উদ্দীপনা আসিয়। আমাদের ইন্দ্িয়ের উপর ক্রিঘ্সা করে; ফলে আমরা বহু- 
বিধ জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত ভইয়। থাকি । ইন্দরিয়ের সাহায্যে এই অভিজ্ঞত! 

লাভ করি বলিয়! ইহাকে সাধারণত; 96032. [81967151506 বলে। তবে 

বলা বাহুল্য, বহিজগৎ ভইতে উদ্দীপনা আসিলেই জ্ঞানের উদ্ভব হয় না) 

এই উদ্দীপনাগ্ুলিবে ঘথ|যথভাবে ব্যাখ্য/ করা দরকার । এই ব্যাখ্যা আসে 

মনের সাহায্যে । যখনই বাহির হইতে উদ্দীপণা! আপিয়া আমাদের মনের 

উপর ক্রিয়া করে, তখনই আমরা এ উদ্দীপন সঙ্গন্ধে চিস্ত করি এবং 

চিন্ত' করিয়। উহার অন্তনিহিত অর্থ উপলব্ধি করি; ফলে, আমাদের মনের 
মধ জ্ঞানের উদয় হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বে, শুধু উদ্দীপন। 

আপিলে জ্ঞান হয় শা, উদ্দীপন।গুলিকে বথাধথভাবে ব্যাখ্য। কর! চাই 

এই ব্যাখ্যা করাই ঈ্লামাদের বৃদ্ধি (২6৪5০02) বা বিচার পক্তির প্রধান 
কাজ। একটি উপম। দিয়! ইহার কাজের স্বরূপ বর্ণনা করা যাউক। 

পুস্তকের এই পঙ্গার দিকে তুমি তাকায় দ্রেখখ আব একজন নিরক্ষর 

বাক্তিও তাকাইয়া দেখুক | দুইজনেই একই রকমের সংব্দন পাইবে । 

কতকণুলি কাল কাল হিজিবিজি পাগ তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিতে 
থাকিবে। তবে এই দাগগুলি কিন্তু নিরক্ষর ব্যক্তির মনে কোনই অর্থ 

বহন করিবে না; দাগগুলি তাহার নিকট শুধু দাগই রহিয়া যাইবে । অথচ 

তোমার নিকট এই দাগগুলি মোটেই নিরর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না; 
তুমি ইাদের অর্থ উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারিবে যে ইহা দর্শনশাপ্র 
বিষয়ক গদ্য রচনা । উভয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনা! একই প্রকারের; কিন্তু প্রথম 
ক্ষেত্রে বাখ্য। নাই বগন্ধ। ইহা অর্থশূন্ত, আর দিতীয়ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা আছে 
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বলিয়া ইহা অর্থপর্ণ। আমাদের জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা 

প্রযোজ্য । ইন্দ্িয়ের মারফতে জগতের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা ঘে অভিজ্ঞতা 

লান্ত করি, তাহা জ্ঞানের উপাদান মাত্র । কিন্ত শুধু উপাদান থাকিলেই 

জ্ঞানের উদ্ভব হয় না, উপাদানগুলিকে যখন বুদ্ধি (0২64507) বা বিচার 
শক্তির দ্বার! যথাষথভাবে ব্যাথা। করা যায়, তখনই জ্ঞানের উৎপক্তি ভয। 
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তাহা হইলে দেখ। গেল যে জ্ঞানো২পন্ভির খুলে অ.ছে চ0606006 এবং 

[২০8507; একটি আসে মনের বাহির হইতে এবং দ্বিতীঘটি আসে মনের 

র ভিতর হইতে , উহাদের সমন্থর়ের ফলেই জ্ঞানের উদ্ভব হউয়া থাকে । আজ 

ব্যাপারটি যত .সহঙ্গ বলিষা প্রতীয়মান হইতেছে আধুনিক ঘুগের গ্রারস্ভে৪ 
ইত। তত সহজ বলিয়া প্রতীর়মান ভ্য় নাই। পাশ্চ।তা দর্শনের £তিভাস 

আলুল/চন। করিলেই তাভা বুঝা যায় । অনেকের মতাছগসারে ডেকাট (])9509169) 

হইতে পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক থুগ আরম্ত হইয়াছে । সতএব জ্ঞানোৎপন্তি 

সন্থন্ধো ডেকার্ট এবং স্টাভার পরবর্তী মশীযাগণ কি চিন্ত! করিয়াছেন, তাত। 

একটু আলোচনা করা দ্বকার। ডেকা অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করিয়া 
বিচার শক্তিকেই জ্ঞানোৎপন্তির মূল কারণ বণিয়া ব্যাথা করিয়াছেন। 

আবার 1,0০০ এবং [00105 বিচার শক্তিকে অবহ্লে। করিয়। অভিজ্ঞতাকে 

মূল ক'রণ বলির], বিবেঠন। কনিয়াছেন। এইভাবে বনু বংপর পরিয়া অভিজ্ঞতা 

ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে 'প্রতিদ্বন্িত। চলিতেছিল , কে বড আর কে ছ্োট-- 

ইহার কোন সন্থোষজনক মামাংসা ভইভেছ্িল পা আবশেষে ক্যাপ্ট এবং 

হেগেলের দরশনশান্্ে আরা এই সমস্তার এক সম্ছোসকটুক মীমাংসা পাই, 
তাহারা অভিজ্ঞত। ৬ বিচার রা এক সমন্গর় সাধন করিয়া এই সমস্সাব 

সমাধান করিয়াছেন ; সেই ইতিভাস্ই এখন একটু সবিস্তারে বাগ করা যাউক | 

|. 1২810705119: “( বুদ্ধিবাদ ) 

পুবেই বলিয়াছি ডেকাটের মতানসারে বিচার-বুদ্ধিই আমাদের জ্ঞানোহ- 

পন্তির মূল কারণ। তিনি অভিজ্ঞতার উপরে মোটেই পুরু আরোপ করেন 

নাই । তিনি বলেন ইন্ডিপ্রর মাধ্যমে আমর) যে অভিজ্ঞত! লাভ করি তাহা 

নিতান্তই পরিবঙ্নশীল, আমাদের তংকালীন দৃষ্টিবিন্ুর উপরে উহ নির্ভর 

করে, এবং ফলে দুষ্টিবিন্ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উভাও যথেষ্ট প্রিমাণে 

পরিবতিত হইয়! যায়। দুর হইতে ঘাহ। ্থন্দর দেখায়, নিকট হইতে তাহা সুন্দর 
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দেখায় না; ভাতীর পাশে বাড়কে খুব ক্ষু্ত দেখায়, কিন্তু ছাগলের পাশে সেই 

মাড়ই বুহৎ বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞঞনের কোন স্থায়ী 

মূল্য নাই । আজ যাহা সত্য বলিয়! মনে হয কালই হয়ত শোন। যাইবে যে তাহ। 

ভূুল। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিশক্তির ক্রিরাফলে আমর! ঘে জ্ঞান লাভ করি 

তাহার কোন পরিবর্তন নাই। শুধু তাভাই নহে; এই নৃদ্ধিল্ধ জ্ঞান 

কেবল আমার বা তোমার নিকট সত্য নহে, ইহা সকলের নিকটেই সত্য, 

উহা চিরন্তন সতা। যেমশ ধর, “ছুই আর ছুই যোগ করিলে চার হয়"। 

ইভ। বুদ্ধিলক জ্ঞান; বহিরাগত উদ্দাপনার উপর ভিত্তি করিয়। আমরা এই 

জন লাভ করি নাই; আমাদের অন্তগিহিত বুদ্ধিশক্তিব ক্রিয়াহ্দলেই 

আমরা এই সত্য আবিক্ষার করিয়াছি | ইহার কোন পরিবর্তন নাই $ এবং 

কেহই ইহার সতাতা অস্বীকার কবিতে পারে ন।। এই প্রকার বুদ্দিলনন 
ধাবণার আরও কয়েকটি উদাহরণ দেয়! ঘাউক। যেমন ভগবত বারণ।। 

ঈশ্বব সঙ্দ্দে আমাদের কাভার কোন সাক্ষাৎ শভিজ্ঞতা নাই; অগচ 

থা 

ইত্তে এই পারণ। আসিল? আমবা কেহই তে! ঈশ্বর দেখি নাই ২ অতএব 

জাগন্তিক উদ্দাপনার ফলে আমাদের মনের মধো দে এই পাবার উদ্ভব হয় 

| 'তবে এই ধাবণা আসিল কোথা হইতে ? ডেকাট 

বলেন, ইহ বাহির হইতে আসে নাই; ইহা আসিষাছে আমাদের মনের 

অঅ 

আমাদের প্রত্যেকের মনেই ঈশ্বর সম্গদ্ধীয় এক পারণ! বিদ্বামান "আছে । কে 

4 

ভিতর হইতে । আমাদের মন তো শৃহ্তগভভ পদার্থ নহে) ইহার মধ্যে নানা- 

প্রকার ধারণ বিরাজ করিতেছে ; ভগবৎ-পাবণাও এইরূপ এক চিববিরাজমান 

পারণা। কোনরূপনঈষ্অভিজ্ঞতার ফলে আমরা উহা অজন করি নাই, 
অভিজ্ঞতার পৃধ হইতেই ইহা আমাদের মনেব মধ্যে বিদ্যমান আছে। 

€৫| 

রর 

অভিজ্ঞতার উপব হিভর করিতে হইলে, শধু ভগবৎ খারণ। কেন। তৎ- 

সম্পককীয় কোন প্রকার পারণাই আমর! পাইতে পারিত|ম না! যেমন ধর, 

আমরা মনে কবি ঈশগর অসীম ও অনন্থ , তিনি পূর্ণ ব। 866০৮। আমরা 

জিজ্ঞাসা করি, কেহ কি কোথাও পূর্ণতা (661600107 ) প্রত্যক্ষ করিয়াছে? 

কেহ কি কোথাও [016 বা ছ0612119 অর্থাৎ অনস্তেব অভিজ্ঞতা লাভ 

করিয়াছে ? মোটেই না, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ফলে আমরা এইসব ধারণ! 
লাভ করি নাই; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আনাদের মনে বিদ্মান 

আছে। এইরকম ধারণে ডেকা সহজাত ধারণা (1215966 206৪ ) বলিয়া 

অভিহিত করিয়াছেন । পহ্জাত ধারণ1, কারণ এইসব ধারণা আমরা জন্ম 
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হইতে সঙ্গে করিয়৷ আনিয়াছি । জন্ম হইতে আমরা যেমন মন লইয়া আসিয়াছি, 

তেমন মনের সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তর্ভুক্ত ধারণাগুলিও লইয়া আসিয়াছি | 

সমালোচনা 
ডেকার্টের এই মতবাদ সমর্থন কর! গাইতে পারে ন[। তিনি যে সহজাত 

পাবণার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সতাই সহজাত কি নাঁসে বিষয়ে 

কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যাষ না! এই প্রসঙ্গে [০05 বলেন ঘে, 

যদি কোন ধারণা সত্যই সহজাত হয় তবে উহ| সকলের মনেই সমানভাবে 

বিছ্বামান থকিবে » কিন্তু যে সব পাবণার কথা! তিনি উল্লেখ কবিলাছেন, তাহ। 

কি সকলের মনেই সমানভাবে বিমান আছে 7 দেমন শব, ঈশ্বর সম্ন্ধীঘ 

ধারণ| সকলেই কি এই পাবণ! সমানভাবে পোষণ করে? কচি কচি 

শিশুদের মনে ভগবৎ সন্ধীয় কোন পাবণ|। আছে কি না, সে বিষষে যথেষ্ট 

সন্দেহ আছে, আর থাকিলেও তাহা বে শিত্ান্ত তুচ্চ « নগণ্য পরণেব, 

সেবিমষে কোনই সন্দেত নাই । দে বান্তি আজও, এর্থ লা পাগল- সেখ 

কি ঈশ্বর সঙ্গন্গে চিন্তা করিতে পাবে» অসীম বা অনন্থের পাবণ|) 7০ি০- 

0০0 ব! পূর্ণতার ধারণ1--ইভ। পঞ্ডিতেরাই ভালভাবে উপলব্ধি কবিন্ে পাকেন 

ন|, তবে শিশু, মূর্খ ও পাগলেরা কি কবিয্বা উপলব্ধি করিবে-_ তাজা আমবা 

বুঝিয়া উঠিতে পারি না। গণিতশান্বীর পাবণ সঙ্গন্ধেণ চিক এই কথ। 
প্রযোজ্য । “ছুই এবং ছুই যোগ কবিলে চার হয়'- ইহা মক্কলেই ম্বাকার 

করে। কিন্ত শিশুদের মনের মধ্যেও যদি উ| 7280 07905 পাবণ!বপে 

বিবাজ করিত, তাহ। হইলে ভাভাদিগকে অংক শিখাইতে মোটে বেগ পাইতে 

হইত না; জন্ম হইতেই তাহারা মংকে পণ্ডিত হ্ইষ্টন্ভ পারিত। কিন্থু 

বাস্তবক্ষেত্রে কি দেখি? দেখি যোগ কর! তে! দূরেব কখ। » অনেক বর 

লেকও একশত পধন্ত গুণিতে পাবে না। 

দ্বিতীয়তঃ, ডেক।ট ঘে সব ধারণাকে সহজাত পাবণ। বলিধ! উল্লেখ কবিয়াছেন, 
তাঁভাদিগকে আমরা অনায়াসে অভি্ঞতালন্ধ ধারণ। বূপে ব্যাখ্য। রা পাবি। 

ধর্মসন্বন্ধীয় ধারণ ব নীতিসম্ন্ধীয় ধারণাকে ডেকাট সহজাত দারণ। বলিয়া! ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন; কিন্ধ উহাকে ঘদি আমরা অভিজ্ঞত! লব্ধ ধারণা খলিযা ব্যাখ্য। করি 

--তাহা হইলে ক্ষতি কি হয়? বরং এই ব্যাখাই সহজ 'এবং স্বাভাবিক বলিয়া 

প্রতীয়মান হইবে । সত্যই তো জীবনে বহু 'মভিজ্ঞতাব ফলে 'আমর! ঈশ্বরে 

বিপ্রাস করিতে শিখিয়াছি । বশ্টু, এবিষয়ে শিশ্বদের কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞত। 

নই, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু শিশুক।ল হইতেই যদি তাহাদিগকে ইহ! শিক্ষ 

হী 
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দেওয়া হয়, তবে কি তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিয়া পারে? এইভাবে 

শিশুকাল হইতে তাহার! বিনা দ্বিধায় আমাদের নিকট হইতে ভগবৎ ধারণা গ্রহণ 

করিয়াছে । বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে বাস করি বলিয়া আমাদের অভিজ্ঞতাও 

বিভিন্ন হইয়' থাকে; এব" অভিজ্ঞতা বিভিন্ন বলিয়া আমাদের ভগবৎ ধারণ 

ও নৈতিক ধারণাও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে । তাই দেখি, প্রতিমা পুজা 

মুদলমান সমাজে পাপ বলিয়া গণা হরর, অথচ হিন্দু সমাজে ইহা মোটেই অন্তায় 
বলিয়! বিবেচিত হন ন!; সেইরূপ, বহুবিবাহ খুষ্ঠান সমাজে পাপ, কিন্তু মুসলমান 

সমাজে ইহ। মোটেই অন্যায় নহে । মোট কথা, আমাদের নৈতিক ধারণ| 
যদি সহজ|ত পারণ। হইত, তাহা হইলে ইহ! সর্ববই একই রকমের হইত 7 কিন্ত 

তাহ! তো৷ নে 7 বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের নৈতিক আদর্শ দেখা যায । তাই 

আমর] বণিয়াছি থে অভিজ্ঞতার দ্বারাই ই। স্থষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা ঘায়, সহজাত 

ধারণার প্রয়েজন হর না। গণিতশাপ্রের উদ্াহবরণটি লওয়! যাউক | শিশুকে প্রথমে 

বু পরিশম সহকারে দশ কি কুডি পধপ্ত গুণিতে শিখান হয়; তারপরে কত 

মাবেল, কত ফল ফুল দেখাইয়া তাহীকে যেগ শিখান হয়। এইভাবে ধীরে ধারে 

সে বুঝিতে পারে ষে ছুই আর ছুই যোগ করিলে চার হর। শিক্ষা কিছুদর অগ্রসর 

হলে তখন আর তাহাকে কোন মাবেল বা কোন মু্তির কথা চিন্ত। করিতে হয় 
না; সমস্ত যৃতি হইতে চিন্টাধারাকে পৃথক করিয়া লইয়া সে তখন অমূর্তভাবে 
যেগ বিয়োগের কখ। ভাবিতে পারে । কিন্তু প্রথম প্রথম তাহাকে যে বহু পরিশ্রম 

সহকারে ইহ। শিক্ষা করিতে হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্ধ 

[0০6 বলেন যে, এই গণিত তথ্যও অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ তথ্য নহে । সত্যই তে?) 

বন্ধ অভিজ্ঞতার পক্বিগামে যা»! আয়ত্ত কর। হইয়াছে, তাহাকে সহজাত ধারণ। 

বলিয়' ব্যাথা! কর। সঙ্গত হয় কি ? 

1]. [071১8710180 : ( অভিজ্ঞতা বাদ ) 

ভাবে 1,00]56 এবং [70005 সহজাত ধারণার অস্তিত্ব সম্পৃণভ [বে অঙ্গীকার 

করেন । এক কথায়, তাহারা ডেকাটের মতবাদ গ্রহণ করেন না, বরং ঠিক 

তাহার বিপরীত মতবাদ প্রচার করেন। ডেকাট অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করিব 

বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া! বিবেচনা করেন, আর 1,০০৪ এবং 1079৩ বুদ্ধিকে অবহেলা 

করিয়৷ অভিজ্ঞতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন। ডেকাট বলেন, আমরা 

একেবারে শৃন্তগঞ্ভ মন লইয়া পৃথিবীতে আসি নাই ; মনের সহিত বহু সহজাত 

ধারণাও সঙ্গে লইয়া! আসিয়াছি। আর [০০৪ এবং [005 বলেন যে আমরা 

একেবারে শূন্যগ্ভ মন লই জন্মগ্রহণ করিয়/ছি । জন্মের সময় আম|দের মন ছিল 
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একটি অলিখিত সাদা কাগজের মতন (78019 1558 ); যেন একটি পরিক্ষার 
প্লেট, তাহাতে কোথাও কোন দাগ বা অচড় নাই। তারপরে বতই আমর! জীবন 
পথে 'গ্রসর হইতে থাকি, যতই আমাদের অভিজ্ঞত! বাড়িতে থাকে, ততই 
আমাদের এই শূন্য কাগজ নানা কথায় পূর্ণ হইতে থাকে; ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরির খ|লি পাতাও ভত্তি হইরা ওঠে । আমাদের অভিজ্ঞতা শুধু 
জাগতিক বিষয়ে নিবদ্ধ নহে; মানসিক বিষয়ও ইহার মধ্যে যথেষ্ট আছে | আমরা 

গাছ পাতা ফল ফুল কত কি দেখি; ইহাবা সবই জাগতিক বস্ব ; ইন্ছিয়ের সাভাষ্যে 

আমরা উহ্কী প্রত্যক্গ করি। এইভাবে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইত্দ্রিয়েব দ্বারা! গাষবা 

যে জ্ঞান আহরণ করি, তাভাকে 67081 [77061016106 বল। হয় । আব গ্খ 

ছুঃখ, গব অইতাপ প্রভৃতি যে সব মানসিক ব্টাপাব আমরা সকলেই মনে আনে 
অনুভব করিয়া থাকি-_-তালাকে 1006109] 09115006 নামে অভিঠিত কর! 

হব। দাজিলিং গিরা আছি যখন কাঞ্চনঘ। প্রত্যন্” করি, তখন পাই জাগতিক 
অভিজ্ঞতা; আর কাঞ্চনদংঘার সৌন্দর্য চিন্টা করিয। মি খন আনন 
বোধ করি- তখন পাই মানপিক আভিজত।। এইভাবে নানাবিস আশজত। 
শাসিয়া আমাদের জীবন কানয়ি কানাম পূণ কাবয়। দিতেছে | তাই 1০০8৪ ৬৭ 

70006 বলেন যে অভিজ্ঞতাই স্স/যাঁদেব জাবনের সবঙ্গ ১ বুদ্ধি বাপি 

বিশেষ কোন কাধকারিতা নাই । এক কথাধ, অস্থর হতে এবং বাহির ভইতে 

হাতা আমবা পাই তাহার দ্বারাত আমাজেব মলের ভাগ্ুল পুর্ণ ঠইতেছে 

৮৬ ভাতে [২০০5০৮ ব| বিচার বৃ্সিব কোন অবদান নাই |* ডেকাট ছে 

সঃজাত পারণার কণ। বলিথাছে”--এবং বাহাকে ভিশি বিচ!ব-বৃক্ষিপ অসদান 

বলিয়া বণন| কারিযাছেন- তাভার কোনত অন্তভিত [0010০ এবং [10776 দকাব 

করেন না। 

সমালোচন। 

ডেকাটের বুদ্ধিবাদ যেমন গ্রহণ কর। যায় না, লক এবং হিউমের টাক 

ভেমন গ্রহণ কর] ঘাঘ না। (3) প্রপমভ$, অভিজ্ঞতাবাদ স্বীকার করিলে জ্ঞানের 

সম্ভাব্যতা অস্থীকাব করিতে হয। আমরা পরেই বলিয়াছি ঘে অভিজ্ঞতা রে 

আমরা যাহা পাই তাহা জ্ঞান নত) জ্ঞানের উপাদান মাত্র) ধনে রাখিতে হবে 

বে শ্রধু উপাদান থাকিলেই জ্ঞ'ন হয় না; জ্ঞান লাতের ভন্য ইহার 'অন্থণহিত "অর্থ 

উদঘাটন করা চাই । এই কথ উদ্বঃটন করিবার চাবিকানি আছে বুদ্ধির মপে) ; 
সস অপ 

[0০] বলেন '[15515 19 1500006 10 (5 100911500 ( 29, ০ চো ) না 

খ্8$ 2500 [651005] 095620 10078 86152) (৫০হ0এ] এ টিটিতো]] ), 
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তাই আমর! বলিম্নাছি যে বুদ্ধির স্ায়তায় ইহার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি না করিতে 

পারিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। আমি 

দেখিলাম একটি লোক গাছের উপর পাখী লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছু'ড়িল; পরমুহূর্তেই 
দেখিলাম একটি পাখী গুলিবিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল । এক্ষেত্রে বাহির হইতে 
দুইটি উদ্দীপন। আসিতেছে ; প্রথমে আসিতেছে গুলির শব্ধ পরে আসিতেছে 

পাখীর মৃত্যু । শুধু যদি অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা ভইলে আমরা 

বলিব যে আগে আসিয়াছে গুলির শব, পরে আসিয়াছে পাখীর মৃত্যু; এই 

পররম্পসটুকু ব্যতীত ঘট নাদ্ধয়ের মধ্যে 'আার কেন সন্বন্ধ নাই। কিন্তু বাস্তবিক 

পক্ষে, ঘটনাছয়ের মপ্যে এক গভীর সম্বন্ধ নিহিত আছে, উ্াকে কার্ধ-কারণ সন্বন্ধ 
বলে। যেমন, আমরা বলি, গুলি--কারণ, অ|র মৃত্যু_-কার ; বন্দুকের গুলি 
যায়! পাখীর মৃত্যু সাধন করিয়াছে । এই থে কাধ-কারণ সঙ্গদ্ব__এ জ্ঞান আমরা 

কে!থ। হইতে পাইলাম % ঘটনাদ্য়ের মধ্যে ইহার তো কোন ধর| ছে য়া পাই না, 

ঘটন। শুধু ঘটনা--একটির পর একটি ঘটিয়া চলিয়াছে; কিন্তু উহ্বার। যে কার্ধক।রণ 

সুত্রে গ্রথিত-সে খবর আমরা পাইল!ম কেমন করিয়।? বল। বাহুল্য, সে খবর 

আমরা অভিজ্ঞতার মাপ্যমে পাই নাই, সে খবৰ আমর। পাইয়াছি বুদ্ধির নিকট 

হইতে | বুদ্ধির মনে, কার কারণ”, স্থান" কাল" প্রতি অনেক গুলি স্বত্র নিহিত 
আছে; এই স্থত্র্তপি, যথাযথভাবে প্রয়োগ করির। আমর। ঘটন। সমূহের অন্তনিহিত 

অথ ব্যাখ্যা করিয়। থাকি । যেমন, এ্রথ।নে কাষ-কারণ সুত্র শ্ররোগ করিয়া আমর। 

বলিতেছি যে গুলির জনই পাখার মৃত্যু হইয়াছে, গুলিই মৃত্যুর কারণ। এহভাবে 

বুদ্ধির সহায্যে প্টনাদ্বরকে ক।ব-কারণ-সুত্রে গ্রথিত করিতে পারিতেছি বলিরা 

আমরা জান লাভ করিতে সক্ষম হইতেহি ; নতুব। শুধু অভিজ্ঞতার উপরে পির 
করিয়া থাকিলে, আমর? এইসব বিচ্চিন্ন ঘটন।সমুহের কোন খুক্তিক্ত ব্যাখ্যা দিতে 
পারিতাম না) উহাবা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে আপিয়াছিল, তেমন বিচ্ছিন্নভাবেই 
আমাদের মনের নে) রহিয়া যাইত; স্থপর্বন্ধ ও স্থবিন্যস্ত হইন্লা উহার কখন জ্ঞান 

সৌধে পরিণত হইতে পারিত ন। | 

(1) দ্বিতীয়তঃ) ঠা ৪তাবাদ স্বাকার করিলে বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতা অস্বীকার 

করিতে হয়। বিজ্ঞান থে সত্য আবিষার করে, তাহ। সবজন-সন্মত সত্য। 

যেমন 'াকল আপেনই মাটিতে পড়ে?) ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য; কেবল আমি ব। 
তুমি ইহার সত্যতা স্বাকার করি, তাহা নভে; যেখান্সে যত মানুষ আছে-__সকলেই 

ইহার সত্যত। স্বীকার করে। বলা বাহুলা, শুধু অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে 
হইলে আমাদের পক্ষে এই ধাকার সবসম্মত তথ্য আবিষ্কার কর। সম্ভব হইত না। 

স/ ০৫1 
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কারণ, যাহা আমার নিকট বা তোমার নিকট সত্য, তাহা সকলের পক্ষেই যে 

সত্য হইবে--ইহার প্রমাণ কি? শুধু অভিজ্ঞতার উপর নিভর করিয়া থাকিলে 

কোনদিনই ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যাইবে না; ইহার সন্তোষজনক 

উত্তর পাইতে হইলে আমাদিগকে বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে । আমরা 

বলিয়াছি ষে আমাদের বুদ্ধির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞানস্থত্র বি্যমান আছে। এই 

স্তগুলি অভিজ্ঞতা-প্রস্থত সুত্র নহে; অভিজ্ঞতার পুধ হইতেই ইহা আমাদের 
মনের মধ্যে নিহিত আছে । উপরে আমরা গুলি ও পাখীর উদাহরণে ঘে কাষ- 

কারণের কথা বলিরাছি--উহাও এইরূপ এক স্তর । ঘটন। প্রবাহ দেখার পরে 

বা ঘটন। প্রবাহ দ্রেখার ফলে আমরা এই স্তত্রের কথা অবগত হই না ; ঘটন্ 

প্রবাহ দেখার আগে হইতেই আমরা এই জত্রের কথ! অবগত ছিলাম । বস্ৃতঃ 

এই স্তর অনুসরণ করিয়াই আমরা ঘটন। প্রবাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি , তাই ঘটনা 

প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত না মনে করিরা কাবৰকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া মনে 

করিয়াছি । এইভ|বে যে জ্ঞান লাভ কর। হয়, তাহাকে বৈজ্ঞনিক তথ্য বলে। 

বৈজ্ঞানিক তথ্য সবনম্মত তথ্য ১ কারণ যে শ্ুন্র অগ্সরণ করিয়া আমব। বন্দুকের 

্ ডা 

গুলিকে পাখার মৃত্যুর কারণ বলিয়। নিদেশ কারতোহসে সুত্র আমার কুত্র বা 

তোমার হত্র নহে) উহী আগযমা্রর্ সাধারণ আজ । এক কখায়ু, উহা 

আমাদের সবজনীন সণ্পাও, কোনও রা সপর্তি সহে। সেহজন্য 

বখন এঠ হুঞ্জের সাহাধে) মামর। কোন ঘটন। ব্যাখ্যা করি) ভখন হহ। সবজন 

সম্মত তথ্য না হইদ্দ পারে না। হন আমরা সকলেই একই চভ্র আগুসারে চন 

করি, ভখন আমাদের মধ্যে মতানৈক্য ভইবে কেমন করিয়।? সেইজন্য বিজ্ঞান 

বলেন যে, আপেলের পতনের মন্যে আমর। যা কোন কাধ-কারণ শুত্র আলির 

কারতে পারি, তাহ হহলে আমর তখন এক সব্জন্সম্মত তথ্যের সন্ধান পাই । 

ভাহ। হলে দেখা গেল যে বুদ্ধ হহতে কাধ কারণ প্রস্তীত জ্ঞান-হুতের 

সাহাঘ্য ন। পাইলে আমাদের পক্ষে সবজন্সম্মত, তথ। বৈজ্ঞ/শিক তথ্য আবিগ্ধার 

কর। সন্তব হইত ন।। অথাহ শুধু অভিজ্ঞতার উপরে নিউর তি থাকিলে 

আমাদিগকে চিরদিনই কুপমুঁকে” হ্যায় ক্ষুদ্র গৃণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ থ.,কিতে হঠত 

বিজ্ঞানের বিশ।ল পবব্যাপকতা| আমরা কখনহ উপলব্ধি করিতে পারিতাম ন।! 

(1061520 5 (/১512%) 

বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ--ছুই মৃতবাদই, আমাদের মতানুসারে, চরম 
মতবাদ। বুদ্ধিবাদিগণ অভিজ্ঞতাকে অবহেণা করেন, আর অভিড্তাবাদিগণ 
বুদ্ধিকে অবহেল। করেন ; কিন্তু তাহা মে।টেই সঙ্গত নহে; বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-_ 

$ 
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ছুই-ই সমান প্রয়েরজশীয় | বুদ্ধিবাদিগণ যদি অভিজ্ঞতা টে উপাদান গ্রহণ না 

করেন, তবে তীহাদের জ্ঞানের পরিসীম! নিতান্তই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। 

অভিজ্ঞতা ভইতে নুতন নতন সংবাদ না পাইলে তীহারা কি বিষয়ে চিন্তা 

করিবেন ? দিবারান্রই যদি শুধু মনেব কথ। চিন্ত। করিতে হয়, বাহিরের সহিত 

বদি সকল সম্পক ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে নৃতন জ্ঞান লানের কোন সম্ভাবনাই 

তখন আর থাকে না; ফলে জ্ঞানের অগ্রগতি চিরতরে রুদ্ধ হইয়। যামু। ইহাই 

বুদ্ধিবাদের চরম পরিণতি । অভিজ্ঞতাবাদেব পরিণতিও বিশেষ কিছু শুভকর 

নহে; অভিজ্ঞতাবদিগণ ইক্দ্িয়ের সাহায্য নুতন তন উপাদান সংগ্রহ করেন বটে, 

কিন্তু ইহাদিগকে সুবিন্বাস্ত ও সুসংবদ্ধ কারিতি পারেন না বলিয়। তাহাদের 

চিন্তাধার। বিশৃঙ্খল ও অপরিসব রহিমু। ঘাপ্ন। বহিজগৎ হইতে যেসব উদ্দীপন! 

আসির। আমাদের মনের মধ্যে সবোদন সষ্জ করে, তাভাদের মধ্যে কোনপ্রকার 

শৃঙ্খল] ও সংহতি নাই ; বিশুঙ্খলভাবে যারে আমাদের মনের মধ্যে জম] 

২য় মাত্র। কিন্ক শুধু উপাদান ছম| হঈলেঠ জ্ঞানোৎপ্তি হয ৭|7 ইভাদিগকে 

সুসংবদ্ধ করিতে হ্হবে।) ধথাধখ ভবে ডি হইবে, তবেই তে জ্ঞান 

সৌপ ব৮ন। করা ঘাইবে 1* কিন্তু আ৬ঙতাবাদগণ মে পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন) 

স্কারণ তাভাপ। খুদ্দির কাবকারিতা কার করেন না| অথচ বুদ্ধ হইতে জ্ঞান 
ক্র ন। পাহলে এইনব ভপাদান শ্ুণিকে একভ্ত্র গাখত কর। যাইবে কেমন কারয়। ? 

তাই ক)ণ্ট বলেন যে জ্ঞাশেৎপাওর গগ্ঠ বুঁদ ও অভিজ্ঞতী-ছুইই সমান 

প্রয়োজন |  ইনাহ মহামতি ক্যাণ্ের ওতিপাগ্য বিষয় । তাহার সুগ্রাসদ্ 
দশীন পুস্তকে তিনি হহ্দের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন । তাহার পুস্তকের শাখ 

৯ 

(07001000601 2016 188501) ) এঠ 0/1005 শন ৫ তাহার মতবাদকে 

হি করা হয়। পাাবণত ও 07100191 নামে আত 

ক্যাণ্ট বলেন বাহির হইতে যতই সংবাদ আক্ক নাঁ কেন, ভিতর হইতে 

মনের সক্রিয় সহায়ত। না৷ আসিলে জ্ঞনোতৎপত্তি হব ন।। কথাটি ভাল করিয়। 

বুঝান যাঁউক | অনেকে বলেন ঘে মন একটি নিক্ষির পদার্থ বিশেষ, যেন একটি 
ফটো গ্রাফের প্রেট ; বাহির হইতে উদ্দীপনা আসিলেই উহা আমাদের মনের মধ্যে 

গাখিয়। বসে, ফলে আমরা বহিঞ্গতের কথা জানিতে পারি । এক্ষেত্রে 
০ ৮ শীট পাশ পাপা লি পাীপীপ্প্প্পাশা শশী শীল 7 সশেস্পাাপেপীপ্প পাপা আপ শপ পা পাপ পপ শী পা? শিপ | সি পদ শিপ পা শিশির শপ পপি সপ পাপা শি শ ৮ শম্পা পাপী শা 

* তা জ্ঞানকে ইংরাজাতে ২900920911560 রর বলে। 7250081291)095 

কারণ জাগতিক উপাদান না আসিলে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠ। হয় না । তবে শুধু উপাদান আসিলেই হয় 

না; ইহাকে বিচারবুদ্ধির ছার। নুবিন্যত্ত ও সুসম্বদ্ধ করা! দরকার । এক কথায়, আমাদের ইন্দ্রিয়" 

লগ অভিজ্ঞরত। বখন বিচার-বুদ্ধির দ্বার! সংগঠিত হয় তখনই সম্যক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 
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মনের কোন অবদান নাই ; মন নিক্ষিয়ভাবে উদ্দীপন। গ্রহণ করে মান্সর। কিন্তু 

ক্যাণ্ট বলেন, ইহা ঠিক নহে; উদ্দীপনা আসিলে মন নিক্ষিয়ভাবে উহা গ্রহণ 

করে না; মনও উহার উপর প্রতিক্রিয়া করে ; উাকে এক ছাচের মধ্যে ঢালিয়া 

এক বিশিষ্টরূপে বূপায়িত করিয়া তোলে । বাহির হইতে যাহাই আস্মক ন। কেন, 

উহা যেমন তেমন ভাবে আমাদের মনের মধ্যে আবিভত হইতে পরে না; মনের 

নিকট নতি স্বীকার করিয়া, মনের প্রদত্ত রূপ গ্রহণ কবিঘা তবে উহাকে আবিভূতি 

হষ্টতে হয় । যেমন, ধর, আমি শুনিল।ম ঘড়ি টং টং করিয়া দশবার ধ্বনি করিল ; 

এক্ষেত্রে বাতির হইতে ধ্বনি আসিতেছে, সন্দেহ নাই , তবে ধ্বনিগুণি একই সঙ্গে 

না আসিয়! পর পর আসিতেছে । কিন্তু এই বে পারম্পম আমরা লক্ষ্য করিতেছি-_ 

ইহাও কি পড়ির স্যার বহিজগিতেই বিরাজ করিতেছে? ইহ্ার উত্ভবে ক্যাণ্ট বলেন 

ঘে বহিদ্গতে পারম্পন 15000655100) নই) পার্ম্পধ আছে মশোদগতে । 

পারম্পর্ধ মানে কালের গতি; কিন্তু ক্যাণ্টের মতান্ুসারে কালেব কোন জাগতিক 

অস্তিত্ব নাই; কালের চিন্ত। আমাদের এক মানসিক ছ [5121০919) যাত্র | যখনই 

ঘড়ির ধ্বনিগুলি মামাদের মনের মধ্যে আসিতে চাষ তখনই ইহাপিগকে এই 

ছ[চের মধ্য দির, একের পর এক ক্রঘান্থয়ে আসিতে হয। এইভাবে ছা।চের 

দ্বারা রূপায়িত হইরা। জাগতিক ঘটনাগুলি ধারাবাহিক রূপে আমাদের মনের গধো 

প্রতিভাত হয়। এইবূপ আর এক ছণাচের কথা উল্লেখ কর। ঘাইতে পারে, দেমন 

স্কান। আমি আকাশে তাকাইয়া দেখিলাম অসংখ্য নক্ষত্র একই সঙ্গে পাশাপাশি 

অবস্থান করিতেছে । আকাশে নক্ষত্র আছে-_তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্ত ইহারা 

সত্যই কি একই সঙ্গে অবস্থান করিতেছে ? সহ-অবস্থান করিতে হইলেই স্থান- 

ব্যাপ্তিব প্রয়োজন; কিন্ত বাইজতে সত্যই কি স্থান-বাপ্টি বলিয়া কোন জিনিষ 

আছে? ক্যাণ্ট বলেন বহিজ গতে স্থান নাই 7 স্থান আমাদের এক মানসিক ছাঁচ 

মাত্র। তাই যখনই আমর! বহু নক্ষত্র একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তখনই 

ইহাদিগকে এই ছণচের মধ্যে ঢালিয়া সহ-অবস্থিত রূপে প্রত্যক্ষ করি। 

শুান-সৃত্র (08858507858) 

উপরে আমর। দুইপ্রকার ছাচের নাম করিলাম, স্থান এবং কাল; এইরকম 

আরও কতকগুলি ছণাচ আছে, যথা দ্রব্য, কাধ, কারণ ইত্যাদি। বহিজগতে 

ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই, ইহাদের অস্তিত্ব আছে মনোজগতে । ক্যাণ্ট 

ইহাদিগকে (8559:163 বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন ; আমরা জ্ঞান-ন্থত্র বলিয়। 

উল্লেখ কাঁরয়াছি । ক্যাণ্টের মতান্রসারে প্রত্যেক মাচ্ষের মনেই এই সুত্রগুলি 

১৫ 
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বিছ্ামান আছে । এই ্ত্রগুলি যথাথভাবে প্রয়োগ করিয়া আমরা জ্ঞান আহরণ 

করি। যখন ঘড়ি হইতে ধ্বনি আসিল, তখন ধ্বনিগুলিকে সহ-অবস্থিত মনে না 

করির৷ পরম্পর আগত বলিয়া চিন্তা করিলাম; আবার যখন নক্ষত্র প্রত্যক্ষ 

করিলাম তখন উহাদিগকে পরম্পরাগত বিবেচনা না করিয়! সহ-অবস্থিত বলিয়া 

চিন্তা করিলাম। কখন পারম্পষের কথা ভাবিতেছি, আর কখন বা 

সহ-অবস্থিতির কথা ভাবিতেছি ; এই পারম্পর্য বা সহ-অবস্থিতি জাগতিক 

উপাদন নহে। ইহা মনের অবদান মাত্র । বহিজগগৎ্ হইতে যখনই কোন বস্ত 

আমাদের মনের মধ্যে উদ্দিত হইতে চায় তখনই উহাকে আমরা কোন এক 

স্তত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলি; ফলে এ শৃঙ্খলিত রূপেই উহা তখন 

আমাদের মনের নধ্যে বিরাজ করে। বাতির হইতে যে অসংবদ্ধ বিষয়বস্ত 

আসে--তাহা 1৬৪৮6:; আর হ্ৃত্রের বন্ধনে ইহা যে স্থবিন্স্ত রূপ গ্রহণ 

করে, তাহ! চ0ঘ 1 এইভাবে ত্ত্রের বন্ধনে উপাদান (৬৪) যখন 

বিশিষ্ট বপ ( ০0:02) গ্রহণ করে, তখনই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। তাই ক্যাণ্ট বলেন 

যে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য 1৬৪৮৮ এবং ছ০£ উভরেরই সমান প্ররোজন। উপাদান 

তে, চাই-ই ; তাহা না৷ হইলে সৌধ রচিত হইবে কি দিয়।? তবে শুধু উপাদান 

থাকলেই চলে না; আরও কিছু চাই * এই উপাদানগ্ডলিকে একত্র গ্রথিত করিয়! 

যথায্থ রূপ (8০700) দান করিবার শক্তিও থাকা চাই । ইহাকেই মনের সক্রিয় 

অবদ।ন ধলে। তাই ক্যাণ্ট বলেন যে বাহির হইতে ধত সংবাদই (50061015005) 

আন্ুক না কেন, মনের সক্রিয় সহায়তা ([২68০) না থাকিলে জ্ঞানোখ্পত্তি 

হয় না। 

এইভাবে ক্যাণ্ট বুদ্ধিবার্ ও অভিজ্ঞতাবাদের সময় সাধন করিরাছেন। 

বুদ্ধবাৰ স্শন্ধে ঠাহ।র প্রধান বক্তব্য বিষয়_-08069090159 ব। জ্ঞান-ন্থত্র। ক্যাণ্ট 

বলেন এই স্ুত্রগুলি মামর। কেহই অভিজ্ঞতার পরে বা অভিজ্ঞতার ফলে অজন্ন 

করি নাই ; অভিজ্ঞতার পূব হইতেই ইহারা আমাদের মনের মধ্যে বিদ্যমান 

থাকে | তাই ক্াণ্ট ইহাদিগকে প্রাকসিদ্ধ (৪ 91011) ধারণা বলেন। যেমন, 

স্থান, কাল, কাধ, কারণ প্রভৃতি স্ত্র--জন্ম হইতেই ইহার! আমাদের মনের মধ্যে 

নিহিত আছে । ইহাদের কোনটিই কেহ চেষ্টা করিয়া অন করে না। আমরা 

যেমন চেষ্টা করিয়া মন অজর্ন করি নাই, তেমন চেষ্টা করিয়া এই ধারণাগুলিও 

অজর্ন করি নাই; মনের শর্গে সঙ্গে এই ধারণাগুলিও আমরা লাভ 

করিয়াছি। ইহাতে সুবিধা হইয়াছে যে বহিজগৎ হইড়ে যখন 'কোন 
উপাদান আসে তখন উহা অগ্শীলন করিতে আমাদের একটুও বেগ 
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পাইতে হয় না; আসিবার সঙ্কে সঙ্গেই উহ] স্তত্রগুলির মধো আধুত হ্ইয়। 

পড়ে, অর্থাৎ কুত্রগুলি উহাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে এবং যথাযথভাবে 

রূপায়িত ও তুবিশ্তস্ত করিয়া তোলে। তাই নক্ষত্রগুলি আমাদের নিকট 

একে একে আসে না; স্থানের মধ্যে আধুত হইয়া সহ-অবস্থিত রূপে 

আবিভূতি হয়। আবার ঘণ্টার্বনিগুলি একই সঙ্গে আসে না; কালের 

শিয়ন্্রণ স্বীকার করিয়া লইয়া তাহারা একি একে আমাদের মনের মধ্যে 

আসে। এইভাবে স্ুত্রের নিয়ন্ত্রণে আমরা উপাদানগুলিকে সহ-অবস্থিত বা 

পরম্পরাগত বলিয়া! প্রত্যক্ষ করি। 

উপসংহার 

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন আছে । উপাদান আসিতেছে বহিজগৎ্ হইতে 

আর সুজ আসিতেছে মনে।জগৎ হইতে ; ইহার! বিভিন্ন দেশ্রে অধিবাসী । 

তবে উদ্দীপনা আসিয়া কেন স্তরের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া লর? নক্ষত্রের সহিত 

মনের এমন কি সম্পর্ক আছে যে ইহাকে মনের নিদেশে স্থানাবস্থিত বলিয়া 

প্রতিভাত তইতে তইবে ? সেইবপ ধ্ববিও তো। বহিজগতের বিষয়; উহাই 

বা কেন মনোজগতের নির্দেশ মানিবা লইর! পরম্পরাগত বলিয়া প্রতিভাত 

হইবে? মোট কথা, এই সব জাগতিক বস্থ কেন মনোজগতের শাসন 

মানিয়। লয়, আর মনই বা কি অধিকারে এইসব বাহ্বস্তর উপর কর্তৃত্ব 

করিতে যায়? মনের স্তর মনের মধ্যেই থাকুক, কাহারও কোন আপত্তি 

পাই; কিন্ত বাহাবস্তর উপরে ইভা কেন ন্যস্ত করা হইবে, আর বাহ্বস্তৃই 

বা কেন উহার নিয়ন্থণ স্বীকার করিবে? কবিগুরুর উপমায় বলা ধু, 

বনের পাখী বনেভে তে! ভালই ছিল: সে কেন খাঁচার পাখীর কাছে 

আসিতে গেল ?* সেইরূপ, বাহ্যবস্ত তো বাহাজগতে ভালই ছিল, উহ! তধে 

কেন মনের কথা শুনিতে আমিল ? ক্যাণ্ট ইহার কোন উন্তর দেন নাই, 

ইহার উত্তর দিয়াছেন হেগেল। তিনি বলেন, বাহ্যজগংকে আমরা সাধারণত 

মনোজগৎ হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করি, কিন্তু তাা তে 

ঠিক নহে; উহার! মূলতঃ এক--একই ব্রন্ষের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । যে 

খচার পাথী ছিল সোনার খাঁচ।টিতে, 

বনের পাখি ছিগ বনে 

একদা কী করিয়। মিলন হল দৌহে 

কী ছিল ব্ধিতার মনে। 
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ব্রহ্ম বাহ্জগতের মধ্যে প্রকটিত আছেন, সেই ত্রহ্গুই মনোজগতের মধ্যেও 

বিরাজ করিতেছেন । হেগেলের ব্র্দকে আমর! বেদান্তের ভাষায় চৈতন্ত- 

স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি--এই একই ব্রহ্ষচৈতন্ত নানাবূপে বিরাজ 

করিতেছে; কখন বহিজগতে জড়রূপে সমাহিত আছে, আর কখন 

মনোজগতে চেতনারূপে অধিষ্ঠিত আছে। তাই হেগেল বলেন, আমর! 

যখন বাহাবস্তর কথ! চিস্তা করি, তখন কোন বিজাতীয় বস্ত্র কথা 

চিন্তা করি না, ব্রন্মেরই জড়রূপের কথ! চিন্তা করি। আর আমরা যাহার! 

চিন্তা করি আমরাও কোন বিজাতীয় বস্তু নহি; আমরাও ব্র্ষরই আর 

এক বূপ- তরঙ্গের চেতন-রূপ। এক কথায়, ব্রদ্ধের চেতন রূপে আমর! 

ব্রত্মেরই অচেতন রূপ প্রত্যক্ষ করি। তাহা হইলে, চেতন-জগৎ ও অচেতন 

জগতের মধ্যে বিজাতীয় ভাব রহিল কোথায়? 

এখন আমাদের মুল প্রশ্নে আসা বাউক | আমাদের মূল প্রশ্ন এই £ 

বাহাজগত কেন যমনোজগতের কথা মানিয়। লয়; আর মনই বাকি আর্পকারে 

এইসব বাহাবস্তর উপর কতৃত্ব করিতে যায়? মনের স্তর মনেই থাকুক; 

কিন্ক বাহাবস্তর উপর ইহ। কেন ন্যস্ত করা হইবে, আর বাহ্বস্তুই ব। কেন 

উহার নিয়ন্ণ স্বীকার করিবে? আমাদের উত্তর সহজ, বাহাবস্ত যখন 

মনের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে, তখন কোন বিজাতীয় নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে 

না। আমরা তো! পূরেই বলিয়াছি, মনোজগৎ্ ও বহিজগৎ- একই ব্রঙ্গের 

বিভিন্ন প্রকাশমাভ্র; অথাৎ ইহার। সমজাতীয়। অতএব মন যখন বাহ্- 

জগতের জন্ত সুত্র নির্দেশ করে, তখন মন কোন বিজাতীয় বস্তুর প্রতি 

হুকুম জারি করে না; আর বাহ্ৃবস্তও যখন সেই স্থত্র অনুযায়ী আচরণ 

করে, তখন সেও কোন বিজাতীয় শাসনের প্রতি নতি স্বীকার করে না। 

ঘ্নর মধ্যে স্থান, কাল প্রভৃতি যে সব সুত্র আছে, তাহা শুধু মনের সম্প্তি 

নহে; বাহ্জগতের মধ্যেও সেসব সুত্র আছে; অতএব উহা বাহৃজগতেরও 

সম্পত্তি বলা যাইতে পারে। অথব! আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে উহা 

কাহারও নিজন্ব সম্পত্তি নহে; উহা একমাত্র ব্রদ্ষেরই সম্পত্তি । তবে 

তিনি নিজের মধ্যে উহা সঞ্চিত করিয়৷ রাখেন নাই, সর্বজ্রই উহা! বিলাইয়! 

দিয়াছেন--আমাদের মনের মধো যেমন বিলাইয়। দিয়াছেন, তেমন বহির্জগতেও 

বিলাইয়া দিয়াছেন । যেমন ধর, “স্থান”; ইহাকে আমরা জ্ঞান-স্থত্র নামে 

অভিহিত করিয়াছি । ক্যাণ্ট বলেন যে, যখনই আমরা বহিজণগতের কথা চিন্তা 

করি তখনই উহা” গ্কানবদ্ধ রূপে চিন্তা করি। ইহাতে প্রতীয়মান হইতে পারে 
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যে বাহাবস্তর মধ্যে বুঝি কোন স্থানব্যাপ্তি নাই; শুধু মনের আদেশেই 

ইহাকে স্থানের পরিচ্ছদে ভূষিত হইতে হইয়াছে। কিন্তু তেগেল বলেন, ইহা ঠিক 

নহে, স্থান শুধু মনের অবদান নহে; বাহজগতের মধ্যেও স্থানব্যাপ্তি 

আছে। কারণ, ঈশ্বরের এই স্ট জগৎ যত বৃহৎ-ই হউক না কেন, সসীম তো 
বটে; সপীম জগৎ স্থ্টি করিতে হইলেই উহাকে স্থান-বদ্ধ (ও কালবদ্ধ ) করিয়া 

হট করিতে হয়। তাই ঈশ্বর যখন এই জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়ছেন, তখন 

ইহাকে স্থানবদ্ধ রূপেই চিন্ত! করিয়াছেন । বস্তুতঃ তিনি ইহ।কে স্থান-বদ্ধ রূপে চিন্তা 

করিয়াছেন বলিয়া আমরাও ইহাকে স্থান-বদ্ধরূপে চিন্তা করিতেছি ; আমাদের 

চিন্তাধারা যে ঈশ্বরেরই চিন্তাধারা অন্তসরণ করিবে, "তাহাতে আর আশ্চষ কি? 

তাত] হইলে দেখ! গেল যে, আমাদের মনের মধ্যে স্থান, কাল প্রভৃতি যেসব 

ছামন আছে, তাহা বাহাবস্তর উপর জোর করিয়া! ন্যস্ত করা হয় শা; 

গা নিজেরাই সাদরে এই স্থত্রগুলি গ্রহণ করে , কারণ এগুলি তাহাদেরও 

সম্পত্তি, বিজাতীয় নিয়মাবলী নহে । এখন কবিগুরুর উপসাটি লওয়া যাউক। 

বনের পাখী খাচার পাখীর কাছে গেল কেন” ইহার উত্তর, বনের পাখী ও 

খাচার পাখী-_ একই প্রকারের পাখী, ইভার। বিজাতীয় নহে, সমজাতীয়। অতএব 

ইহার। যে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে তাহাতে আশ্চধ হইবার কি আছে ? 

“বিধাতার মনে” যে পরিকল্পনা ছিল-__সেই পরিকল্পন। অনুযায়ীই ইভার! পরস্পরের 

নিকটে আসিয়া মিলিত হইয়াছে । আমাদের বাহাজগৎ ও মনোজগৎ সম্বন্ধে ঠিক 

এই কথা প্রযোজ্য । উশরের চিন্তা অন্নুযায়ী উহার! উভয়েই একই রকমের 
কত গ্রথিত হইয়াছে; আমাদের মনের খাঁচার আসিয়া উঠার পরম্পরের 

সহিত মিলিত হইয়াছে | 

ত্র 

ভন্ননিহম্পণ জগ্র্যা্স 
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জ্ঞান-তত্ব প্রসঙ্গে এখন দ্বিতীয় বিষয়ের কথা আলোচনা ন্চরা হইবে, 

যথ। 6৮)০995 ০% 10101195001); কি পদ্ধতিতে আমরা দার্শনিক জ্ঞান 

আহরণ করিয়! থাকি_উহাই বঙমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন 

শাস্স অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়; যেমন জ্যোতি: 



১5 জ্ঞান-তত্ 

শান্্র অনুশীলনের জন্য দৃরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, আর মনোবিজ্ঞান 
অন্রশীলনের জন্য অন্তু্দশনের সাহাধ্য গ্রহণ কর! তয়। সেইরূপ দর্শনশান্ত 

অন্নশীলনের জন্য "সাধারণতঃ যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়-তাহাই এখন 

একে একে বর্ণনা করা হইবে । বলা বাহুলা, এখানে আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের 

ইতিসাস অন্রসরণ করিয়! আলোচন। করিব, ভারতীয় দর্শন অন্তযায়ী নভে । 

ঢু 10081756151) 

[0০027590 মানে নিবিচারবাদ। থে কোন কাজ করিবার আগেই 

আমাদের বিচার কর। উচিত যে এ কাজ করিবার পক্ষে আমাদের যথোপযুক্ত 

শক্তি আছে কি নাঁ। দার্শনিক আলোচনা সহজ কাজ নে; কঠিণ কান্গ। 

এক্ষেত্রে আমরা শুধু ইন্দরিয়গ্রান্য বিষষ লয়! আলোচনা করি ন1; 'তীন্দিয় 

বিসয়ের কথাও চিন্তা করি। বস্তঃ আগ্সা পরমাত্ব। প্রভৃতি ইন্দিরাতীত 

বিষয়ই দর্শনশান্ত্রের মুখ্য আলোচ বিষয় । অতএব আমাদের প্রথমেই প্রশ্ন 

কর! উচিত--এইসব ইন্ডরিয়াতীত বিষয় আলোচিন। করিবাব পক্ষে আমাদের 

যথাযথ শক্তি আছে কিনা। বে বিচার বুদ্ধির ([২৪৪$০2) নাহায্যে আমরা 

সয-চন্দ-গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জানিতে পারি, সেই বিচাব বুদ্ধির সাভাযো 

আমরা আত্মাপরমাত্মার কথাও জানিতে পারি । তাই অনেকে বলেন 

ঘেঃ পরম-তত্বর আলোচন। করার পুবে জ্ঞান-তত্ব আলেচন। করা দরকার; 

অর্থাৎ কি পদ্ধতিতে আমর। জ্ঞান আহরণ করি, ইহার দোষক্রটি কি, ঈহার 

সীমারেখা কতদৃর-_ ইত্যাদি কথাই আগে বিচার কর| দরকার, তারপরে 
অধ্যাত্স-তত্ব বা ভগবং-তত্বের ন্যায় পারমাথিক-তন্ত আলোচন। করা বিণেয়। 
কিন্তু অনেকে ইহা স্বীকার করেন ন।। তাহারা বলেন আগে জ্ঞান-তত্ব আলোচন! 

করিবার প্রয়োজন কি? প্রথমেই পারমাথিক আলোচন! শুরু করিয়া দাও । এই 

আলোচনা শুরু না করিলে, আগে হইতেই ইহার যথাথ স্বরূপ উপলব্ধি করিবে 

কেমন করিয়া? জলের মধ্যে না নামিব৷ কেহ কি কখন আগে হইতেই সাতার 

শিখিতে পারে ? জলের মধ্যে ভাবুড়ুবু খাইয়া আমর বুঝিতে পারি আমাদের 

দৌড় কত; সেইরূপ পারমাথিক আলোচনায় মগ্ন হইয়। আমরা বুঝিতে পারি 
আমাদের শক্তি কত। অর্থাৎ আগে হইতে ইহার সীমানির্দেশ করা যায় 

না; আলোচনা আরম্ভ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে-এ বিষয়ে কতদূব 
অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব, আর কতদূর নহে) প্রথম হইতেই 

ইহার দোষ-ত্রুটি বুঝা বায় না। তীহারা আরও বলেন ফে আগে হইতেই 

ইহার দোষ-ক্রটি, “কি ও সীম! প্রভৃতি নির্দেশ করিয়া রাখিলে আমাদের 
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আলোচনা মোটেই স্বতঃস্কৃততভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না। কারণ, 

কোথায় কোন্ নিয়মকান্্ন লঙ্ঘন করিলাম বা কোথায় কোন্ নির্দিষ্ট 
সীমারেখ। অতিভ্রম করিলাম__সর্বদাই এই ভাবনায় ভীত থাকিলে আমাদের 

পক্ষে স্বচ্ছন্দচিভ্তে আলোচনা কর| সম্ভব হয় না। ফলে আমাদের চিস্তাধার। 

পদে পদে ব্যাহত হইয়' থাকে । তাই ভাহার। বলেন যে, আগে হইতেই 

এই সব কথা বিচাব বিবেচন|! করিবাব কোনই সার্থকত। নাই; একেবারে 

নিবিচারভাবে প্রথম হইতেই পারমাথিক আলে|চনায় মগ্ন হইয়া! যাও। তাব 
পরে কোথাও যাঁদ কোন বাধা আসে, তখন দেখ। যাইবে; আগে হইতে এইসব 

ক্রট-বিচ্যুতির কথা চিন্তা করিয়া লাভ কি? এইপ্রকার নিবিচারবাদকে 
উৎরাজীতে 109527)961509 বলে । 

২৪.002/81186)0 10081709082 

পৃ অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি থে, জ্ঞানোতপন্তির মূলে আছে বিচার- 
নুদ্ধি ([২৪৪500 ) এন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত। (1:06052)০6 )1 সাধারণতঃ 

দেপা যার ফে বৃদ্ধিধাদীগণই উপরি উল্ভ লিবিচাববাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন; 
অর্থাৎ খাহারা বলেন মে বিচার বুদ্ধিই জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট পন্থ। তাতারাই 

কিনা অবশেষে শিবিচারবাদী তইযা পড়েন। তাহার! মান্তষের বিচারবুদ্ির 

উপর অত্যন্থ গুরুত্বর আরোপ করেন। ঘষে বিচার-বুদ্ধির সাহাধ্যে তাহারা 

কোটি কোটি _ মাইল দূরস্থিত গ্রহ-নক্ষত্রের কথ! জানিতে পারিতেছেন, এবং 

মুহতেব মধ্যে “হাজার হাজার মাইল দুরে সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন, যে 

বুদ্ধির সাহায্যে তাহারা বেছ্য,তিক শঞ্তি এবং আণবিক শক্তিকে জয় করিয়াছেন 

এবং মেঘের মপ্য দিয়া অনায়াসে উডিম়; যাইতে পারিতেছেন, এক কথার 

ঘে বুদ্ধির সাহায্যে তাহার। প্ররুতিকে পরাভূত কারয়। এই বুহৎ জগংকে 
একেবারে করতলগত করিয়া ফেলিয়াছেন, নেই বুদ্ধি-শক্তির প্রতি তাহাদের 

যে অপরিষেয় শরদ্ধী গাকিবে, তাহাতে আর আশ্চপ্ম কি? তাহারা আনে 

করেন যে মানষেব এই বিচার-বুদ্ধির নিকট পৃথিবীর সমস্ত রহস্তই একদিন 

উদঘাটিত হইয়া পড়িবে; জন্ম, মুতু/, আম্মা, পরমাত্ম-কোন তত্বই আর 

তাহাদের নিকট অবিদিত থাকিবে না। ভাই তাহার! বলেন যে আমাদের 

এই বুদ্ধি-শক্তির সীমা নিরূপণ করা বা ইহার কাধকারিত। বিচার কর! 
প্রভৃতি কোনরূপ 'গ্রাথমিক আলোচনার প্রয়োজন নাই । ইহাকে নিবিচারে 
কাজ করিতে দাও, দেখিবে ইহ| পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান করিয়। 

দিবে। বুদ্ধিশক্তির প্রতি এই অন্ধ বিশ্বাসকে [99200550500 বলে । 
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' সমালোচনা । আমাদের বুদ্ধি-শক্তি যতই প্রথর হউক না কেন, উহা 

মানষের বুদ্ধি-শক্তি, ঈশ্বরের নহে; ইহা সীম ও সংকীর্ণ; ইহার মধ্যে 

যথেষ্ট ক্রট্রিব্চ্যিতি আছে, এবং ইহার কার্ষে যথেষ্ট তৃল-ত্রান্তি হইয়া থাকে । 
অতএব মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে একেবারে অন্্রান্ত বলিয়া "গ্রহণ করা উচিত 

নহে । তাই, আমাদের মতাগ্সারে, ইহার শক্তি সম্বন্ধে সত্যই অনেক 

কিছু প্রশ্ন করিবার আছে । ইহার স্বরূপ কি, ইহাতে ভূল-ভ্রান্তি হয় কেন 

এব. কিভাবে ইহাকে পরিচালিত করা উচিত--ইত্যাদি অনেক কথাই বিচার 

কর! দরকার, অর্থাৎ ইহাকে নিবিচারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। 
সেইজন্য ইহার সাহায্যে কোন আপ্যাত্মিক বিষয় উপলব্ধি করিতে হইলে 

প্রথমেই ইহার কাধকাবিতা বিচার করিয়া দেখা উচিত; নতুবা আমাদের 

সিদ্ধান্ত ভুল হইয়া যাইতে পারে। যে ডুবুরী সমুদ্রতলে বত্ব সন্ধান করিতে 

যায়, সে প্রথমেই দেখিয়া লয় যে সমুদ্রের তলদেশে যাইবার পক্ষে তাভার 
যথাযথ সরঞ্জাম আছে কি না, নতুবা সে বিপদে পাড়তে পারে। সেইরূপ 

যাহার অধ্যাত্-আলোচনায় মগ্ন হইতে চাহেন তাহাদেরও প্রথমে দেখ! দরকার 

বে ম্মতীন্দ্রিযতন্ব আলোচনা! করিবার পক্ষে মানুষের বুদ্ধিশক্তি পধ্যাঞ্ত কি 

না, নতুবা তাহাদের সিদ্ধান্ত নানা দোষে ছুষ্ট ভইতে পারে। অতএব 

নিবিচারবাদ সমর্থন কর! যাইতে পারে না। 
. |]. 955791101812 

উপরিউক্ত নিবিচারবাদ ঘে একটি চরম মতবাদ তাহা বলাই বাহুল্য; 

ইচ্ভী কোন মধ্যপন্থায় বিশ্বাস করে না। যেমন, বুদ্ধিবাদিগণ বলেন বে, 

আমাদের বুদ্ধিশক্তি একেবারে অভ্রান্ত শক্তি, এবং ইহার নাহায্যে আমরা 

জাগতিক ৩. পারমাথিক সকল ততই স্ভিকভাবে অবগত হইতে পারি; 

পথিবীতে এমন কোন বিষয়বস্ত নাই যাহা এই বিচারবৃদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি 

করা যায় না। এই চরম মতবাদের প্রত্যুত্তরে আর এক চরম মতবাদের 

উদ্ভব হইয়াছে, উহার নাম সংশয়বাদ বা সন্দেহবাদ (5০619001572) 1 ইভা 

ঠিক বিপরীত কথা বলে; এই মতানুসারে পৃথিবীর কোন তত্ব আমরা 
নিঃসন্দেহভাবে অবগত হইতে পারি না। আত্মা ও পরমাত্মার ন্যাঁয় 

অতীন্দ্রিয় বিষয়বস্তর কথা জান। তে! সম্ভবই নহে; এমন কি জাগতিক ও 

ইন্দিয়গ্রাহ তত্র সম্বন্ধে আমরা নিঃসপ্ষিপ্কচিন্তে কিছু বলিতে পারি না । 

মোট কথা, কোন তথ্যই আমাদের বোধগম্য নহে । আমব। অন্ধকারের 

জীব, চিরকালই আমানস্গিকে অন্ধকারে থাকিতে হইবে; আমাদের পক্ষে 
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অন্ধকার হইতে আলোয় যাওয়া সম্ভব নহে" বলা বাহুল্য, নিবিচাবব।দের 

ন্যায় এই সংশয়বাদও এক চরম মতবাদ; ইহাকেও সমর্থন করা যাইতে 
পারে না, বরং ইহাকে আমরা নিখিচারবাদেরই অবশ্তস্তাবী প্রতিক্রিয়া 
বলিয়া মনে করি। কারণ, নিবিচারবাদ যদি ঠিক হইত তবে আত্মা পরমাত্মা 
সম্বন্ধে এত রকম বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইতে পারিত না। আমাদের 

বুদ্ধি-শক্তি যদি যথার্থই অভ্রান্ত হইত তাহা হইলে সকলের নিকটেই সত্য 

সমানভাবে প্রতিভাত হইত; ফলে মতানৈক্য থাকিত না, সকলেই একই 
তথা প্রচার করিতেন । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি থে, একই তথ্য 
প্রচার করা তো দুরের কথা, তাহার! পরস্পর-বিরোদী তত্ব প্রচার করিয়া 

আমাদিগকে বিদ্বান্ত করিয়া তোলেন। তখন আমাদের মনে প্রতিকল 
প্রতিক্রিয়া না ভইয়া পার না; আমরা-তখন বিরোধী মতবাদের একটিকেও 

সতা বলিয়া স্বীকার কবিতে চাচি না। বরং প্রত্যেকটিকেই সন্দেহের 

চক্ষে দেখিযা খাকি। এক কথায় ছুনিয়ায় অবিসংবাদী সত্য বলিত্বা ঘে 

কিছু থাকিতে পারে, তা! বিশ্বাস করি নাঁ। ইহারই নাম জংশয়বাদ । 

নিধিচার প্রসঙ্গে বলিয়াস্ি ৭ে, বৃদ্ধিবাদীগণই সাধারণতঃ ৭০87780০ 

ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। বুদ্ধি-শক্তির দস্তে তাতারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন । 
মনে করেন বিশ্বের সকল তব্ুই তাহাদের করতলগত। অভিজ্ঞতাবাদিগণের 

অবস্থা ঠিক ইতারু বিপরীত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংকীর্ণতা লক্ষ্য করিয়া 
তাহারা বলেন যে, মাঁভষের পক্ষে অবিসশ্বাদিত সত্য উপলব্ধি কর! 

একেবারে অসম্ভব । কথাটি ভাল করিয়া! বুঝান যাউক। আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি যে অভিজ্ঞতাবাদিগণ বুদ্দিশক্তির উপর মোটেই গ্ররুত্র আরোপ 

করেন না; ইহাকে নিক্িয় ও নগণ্য বলির অবহেলা করেন। তাহাদের 

মতান্ুসারে আমাদের মন এক অলিখিত সাদ! কাগজ মাত্র (890019 1252) ) 

বাহির হইতে যে উদ্দীপনা আসে তাহা শুধু গহণ করে, কিন্তু তাহার 
উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। ফলে জ্ঞান উৎপাদনে মনে বিশেষ কোন 

অবদান নাই; সমস্ত অবদানঈ আসে বাহির হইতে ।* বাহির হইতে এই 

উপাদান গ্রহণ করাকে 7%0606005 বলে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা। 

যাইবে আমাদের এই অভিজ্ঞতার পরিমাণ নিতান্তই সংকীর্ণ; বহিজগং 

.* বলা বাহলা, ইহাও এক প্রকার 1১০৪:.৪৭$. ব্যতীত কিছুই নহে। জ্রানোৎপাদনে 
বৃদ্ধি-শক্তির কোন অবদান নাই, অভিজ্ঞতাই আমাদের একদাত্র জন্বল--বিন। বিচারেই 

উহা! বল্পা হইতেছে: এতএব ইহাকে 2009100211092079091 বলা যাইতে পারে । 

স্পসদ পাপি্পপপস পাস পা সপ আপস 
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হইতে উদ্দীপনা আসিয়। আমাদের মনের মধ্যে যে সংবেদন স্থানটি করে-_- 

এ সংবেদনটুকুর মধ্যেই আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা নিবদ্ধ থাকে; উহার 
বাহিরে আর কোন পদার্থ আছে কি ন1, তাহা জানা আমার পক্ষে সম্ভব 

নতে। কারণ, তাহা জানিতে হইলে মনোজগৎ অতিক্রম করিয়া আমাকে 
একেবারে বহিজশিতে আসিয়া পৌছিতে হয়; কিন্তু তাতা কি সম্ভব? 

আমি যাহাই প্রত্যক্ষ করি না কেন, সংবেদনের মাধামে, মনোমধ্যেই তাহা 

প্রত্যক্ষ করি; অতএব উহাকে আমর মানস-ছবি বলিতে পারি। কিন্তু 

এই মানস ছবির অন্তরূপ কোন বাস্তব পদার্থ সত্যই আছে কি নাঁ_তাহা 

জানা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে; কাবণ, জানিতে হইলেই মনের মধ্যে 

প্রত্যক্ষ করিতে হইবে; কিন্তু মলোমপ্যে যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা তে। 

বাস্তব-রূপ নহে, মানস-রূপ | তাই .সন্দেভবাদিগণ বলেন, আমরা যে আযষ-চন্ 
প্রতাক্ষ করি, তাভা আমাদের মনের মপ্যেই বিরাজ করে) বহিজগতে 

তদন্তরূপ কোন পদার্থ সত্যই আছে কি না-তাতা সন্দেভের বিষয় । 

সত 2 অত্ঞাত ও অন্ত্দেয়। 

বাস্তব জগতের অস্তিত্বে যখন সন্দেহ করা তইতেছে, তথন আধ্য|ছ্িক 

জগতের পক্ষে আর কি বলিবার আছে ? আমাদের আত্মা কেহ কখনও 

স্পর্শ করিতে পারে না; পরমাত্বা কেহ কখন দেখিতে পারে না; অর্থা 

আত্মা ব। পরমায্সা হইতে আমর। কোনরূপ সংবেদন পাই না। অথচ 

আমরা পুবেই বলিয়াছি যে সংবেদন না পাইলে আমাদের পক্ষে জ্ঞানলাভ 
করা সম্ভব নহে) যে বিষয়েই যাহ| জানিতে চাহি না কেন, সংবেদনের 

মাধ্যমেই তো তাহা জানিতে হইবে। কিন্ত আত্মাপরমাত্মা হইতে যখন 

কোন সংবেদনই পাও্য়। যায় না, তখন উভাদের অক্তিত্ব অবগত হওয়াও 

আমাদের পক্ষে সম্তব নহে । ফলে উাদের অস্তিত্ব চিরকালই আমাদের 

নিকট অজ্ঞাত « অজ্ঞেয় রহিয়৷ যায়। তাহা হইলে দেখ! গেল যে সংশয়- 

বাদিগণের মতে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব | সংবেদনের মংধ্যমে আমর! 

যে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করি, উহাতেই আমাদিগকে সন্তষ্ট থাকিতে 

তইবে; এই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিয়া কোন পরম তত্বের সন্ধান 

পাওয়া মান্তষের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু এইখানেই সন্দেহবাদের বিপদ! 

পরম-তন্বের সন্ধান পাওয়াই ঘদি সম্ভব নভে, তবে পরম-তত্বের নামোলেখই 

বা তাহরা কি ক! করিতে পারেন ? তাহার বলিতেছেন_পরম-তত্বঃ 
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অজ্ঞাত এবং অভ্র, ইহার কথা কেহ জানিতে পারে না। কিন্ত তাহাদের 

বর্ণনা পড়িয়া তো তাহা মুন হয় না। বরং মনে হয তাহারা ইহার 

সঙ্ঘম্ধে সত্যই কিছু জানেন) অন্কতঃ এইটুকু তো! নিশ্চয়ই জানেন যে ইভ] 
অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়, শতুব। তাহার। উহাকে অজ্ঞেয় বলিতেছেন কেমন 
করিয়া? অজ্ঞাত ও আজ্রয় বলিয়া বণনা করাও তে একরকম জ্ঞান। 

আর এক কথা, সন্দেহবাদিগণ বলেন যে, সংবেদনের মাধ্যমে আমর। যাহ 

পাই তাত মান্স-প্রতিমৃতি মা, উহ্হাব বাস্তব কপ আমাদের গিকট 
অজ্ঞাত বতিয়া যায। আমর। জিজ্ঞাসা কবি_সবই ঘদি মানস-গ্রতিমৃ্তি 
হয় ৰ কে, তবে বাস্তবেব কণ! ৩ঠে কি করিয় |? কোন বিময়কে 

(রসি 

য়া 

“মানস” বলিলে বুঝিতে হইবে ফে বাস্তব কি তাঞা তুমি জান; এই বাস্তবের 

সহিত তুলন। করিয়| তুমি ইহাকে মানস বলিতে । নতুবা “বাস্তব ও 'যানসের' 
পার্থক্য তুমি জানিলে কেমন করিয়া? তাহ। ভইলে সকার কবিতে হঙঈটাবে 

যে, নন্দেহবাদিগণও বাস্তবের কথা কিছু জানেন) এবং ল্গালেন বলিয়া তাহাবা 

মানস-রূপকে বাস্তব-বপ হইতে পথক বলির। বর্ণল। করিতেছেন | আহএব 

নিবিচ [বাদে ন্যায় সংশয়বাদকে ও আমব| সমর্থন করিতে পাবি না। 

হা, 08065] 17150১০0 (বিচারবাদ ) 

জ্নান্ুশীলন সম্বন্ধে যিনি বিশেনভাবে গবেষণ। করিয়াচ্েন তাজ!র নাম কাণ্ট, 

তাহার ্তরপ্র্ি্ধ পুস্তকের শাম 00৮06 ০£ ৮6. [২65005 ) এই 

010012 কথা হইতে তাহার অন্তশীলন পদ্ধতিকে 000581 7611)9 ব। 

(বিচারবাদ ) নামে অভিহিত কর। তয়। তিনি সংশয়বাদ সমর্থন করেল 

না বটে, তবে সংশয়বাদিগণের ন্যায় তিনি অভিজ্ঞতার উপরে যথেষ্ট কত 

আরোপ করেন। তাহার মতান্সারে অভিজ্ঞত। হইতেই আমর| জ্ঞান, 

সৌপের উপাদান সংগ্রহ করি। জাগতিক উদ্দীপনা হইতে আমরা যেসব 

সংবেদন পাই-_তাহাই আমাদের জ্ঞান-সৌধের উপাদান । তবে মনে রাখিতে 

হইবে যে শুধু উপাদান থাকলেই জ্ঞাশ তয় না) জ্ঞান লাভের জন্য উহার 
অন্তনিহিত অর্থ উদঘাটন করা চাই। এই অর্থ উদঘাটন করিবার চাবিকাঠি 

আছে বুদ্ধির মুধ্যে। তাই আমরা বলিয়াছি যে বুদ্ধির সহায়তায় ইহার 

যথার্থ অর্থ উপলব্ধি ন। করিতে পারলে জ্ঞানোৎপন্তি হয় না। একটি 

উদাহরণ দেওয়া যাউক। আমি দেখিলাম একটি লোক পাখী লক্ষ্য করিয়া 

গুলি ছুঁড়িল; পরমুহর্তেই দেখিলাম পাখী গুলিবিদ্ধ হইয়। মাটিতে পডিযা 
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গেল। এক্ষেত্রে বাহির হইতে দুইটি উদ্দীপনা আসিতেছে; প্রথমে আসিতেছে 

গুলির শব্দ, পরে আদিতেছে পাখীর মৃত্যু । শুধু ঘদি অভিজ্ঞতার উপরে 
নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে আগে আসিয়াছে গুলির 

শব, পরে আসিয়াছে পাখীর মৃত্যু; এই পারম্পর্যটুকু ব্যতীত ঘটনাদ্বয়ের 
মধ্যে আর কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঘটনাছয়ের মধ্যে এক 

গভীর সম্বন্ধ নিহিত আছে, উহাকে কাধ-কারণ সন্বন্ধ বলে। যেমন আমরা 

বলি, গুলি_-কারণ, আর মৃত্যু-কাধ; বন্দুকের গুলি গিয়া পাখীর মৃত্যু 

সাধন করিয়াছে । এই যে কাষ-কারণ সম্বন্ধ__এ জ্ঞান আমরা কোথা হইতে 

পাইলাম? ঘটনাদ্ধয়ের মধ্যে ইহার তে। কোন ধরা ছেঁয়া পাই না) ঘটনা 

শুধু ঘটনা_একটির পর একটি ঘটিয়া চলিযাছ্ছে ; কিন্ধ উহারাঁ-যে কাধ- 

কারণ স্ত্রে গ্রথিত_সে খবর আমরা পাইলাম কেমন করিয়া? বল ব'হুল্য, 

সে খবর আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাই নাই; সে খবর আমর! পাইয়।ছি 

বুদ্ধির নিকট হইতে । বুদ্ধির মধো “কাধ “কারণ”, প্যান”) কাল, প্রভৃতি 

অনেকগুলি স্তর (0%58010153) নিহিত আছে । এই স্থত্রগুলি যথাযথভাবে 

প্রযোগ করিনা আমরা ঘটনাসমূহের অন্তনিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করিয্সা থাকি । 
যেমন, এখানে কাষ-কারণের সুত্র প্রয়োগ করিয়া আমর। বলিতেছি যে গুলির 

জন্যই পাশীর মৃত্যু হইয়াছে, গুলি-ই মৃত্যুর কারণ। এইভাবে বুদ্ধির 

সাহায্যে ঘটনাদয়কে কার্ধ-কারণ-ন্ুতে গ্রথিত করিতে পারিতেছি বলিয়া 

আমর] জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম তইতেছি 7; নতুবা শুধু অভিজ্ঞতার উপরে 

নিরর করিয়া থাকিলে, আমরা এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা সমুহের কোন যুক্তিযুক্ত 

ব্যাখ্যা দিতে পারিতাম না; উহারা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে আসিয়াছিল, তেমন 

বিচ্ছিন্নভাবেই আমাদের মনেব মধ্যে বহিয়া যাইত) স্ুসম্বদ্ধ ও স্ুবিন্যস্ত 

হইয়া উহার কখন জ্ঞানসৌধে পরিণত হইতে পারিত না। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শুধু উদ্দীপনা আসিলেই জ্ঞান হয় 

না) উদ্দীপনাগ্তলিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য বুদ্ধি ব| বিচার- 

শক্তির প্ররোজন। অতএব খধাহার| বলেন যে জ্ঞান উৎপাদনে মনের 

কোন সক্রিয় সহযোগিতা নাই, তাহারা খুব ভুল করেন। মন নিক্ষিয় নহে, 
নগণা নহে) এবং যাহার। বলেন ঘে মন শূন্য সাদা কাগজ মাত্র-তাহারাও 

তুল করেন। আমরা কেহ শুন্য মন লইয়া এ-পৃথিবীতে আসি নাই ; মনের 

সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি জ্ঞান-স্তত্র €০৪6591169 ) লয়! আসিয়াছি। যেমন 

স্থান, কাল, কার্ধ, ক:এদ প্রভৃতি । ক্যাণ্ট বলেন যে, এই শ্যত্রগুলি আমবা 
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কেহই অভিজ্ঞতার পরে বা অভিজ্ঞতার ফলে অন করি নাই। অভিজ্ঞতার 

পৃধ হইতেই, সহজ কথায়, জন্ম হইতেই ইহারা আমাদের মনের মধ্যে নিহিত 
আছে; তাই ক্যাণ্ট ইহাদিগকে প্রাকসিদ্ধ (৪. 72301) বলিয়া অভিহিত 

করেন। ইহাতে স্থবিধা এই হইয়াছে যে বাহির হইতে উদ্দীপনা আসিবার 

সঙ্গে সঙ্গেই আমর! উহ্হাকে কোন এক স্ুত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলি; 

তখন আর অবিন্যন্ত হইয়া! উহা! আমাদের মনের মধ্যে উদিত হইতে পারে না; 

সুবিন্স্ত ও সুসশ্বন্ধ হইয়া উদিত হয়। এইভাবে স্তরের বন্ধনে উপাদান 

(1৬9৮০: ) যখন বিশিষ্ট রূপ (চ010 ) গ্রহণ করে তথনই জ্ঞানের উদ্ভব হয়| 

1৬. 10195160610 (1511700 

ক্যাণ্টের অনুশীলন পদ্ধতিই পরিমাজিত হইয়। অর:শষে [018106০1611১0-এ 

পরিণত হইয়াছে । 101516000 * কথাটি আসিয়াছে 101919606 হইতে) 
[1919946 ঘানে কথোপকথন । স্থপ্রসিদ্ধ গীক পণ্ডিত সক্রেটিস এই ক'থাপ- 

কথনের মাধ্যমেই লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন, এব কাভার কোন শিদ্ধান্ত 

যদি ভুল মনে করিতেন তবে এই কথোপকথনের মাধ্যমেই তাহার ক্রটি- 
বিচ্যুতি বাহির করিয়া দিতেন । তিশি তাহাকে প্রশ্ন করিতেন এব" প্রতি- 

পক্ষ তাহার প্রতিপাছ। বিষয় অনুধাবন করিয়া উত্তর দিত। সক্রেটিস এত 
সুকৌশলে তাভার কথাবাতা পরিচালনা করিতেন যে বহুশ্গেত্রে উন্ভব দিতে 

দিতে বেচারা একেবারে বিভ্রান্ত হইয়! পড়িত; ফলে মে পরস্পর বিরোধী 

কথ! বলিয়। 'ফেলিত ; অনেক সময়ে এমন কথাও হয়ত বলিত যাহ! তাভার 

সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী । তখন তাহাকে নিজেই নিজের ভূল স্বীকার 

করিতে হইত। এইরকম পদ্ধতির উদ্দেশ্য যে ঠিক জ্ঞান-অন্বেষণ নভে, তাল! 
বলাই বাহুল্য ; ইহার প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা! । সেইজন্য 
ইহাকে ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি বল! যাইতে পারে । উকিলের বিচারালয়ে যখন 

সাক্ষমীকে জেরা কবিতে থাকেন, তখন তাহার। সাধারণতঃ সত্যের সন্ধান করেন 

না, তাহারা কেবল প্রতিপক্ষের দোষক্রটি বাহির করিয়া তাহাকে পরাভূত 

করিবার চেষ্টা করেন। ইহ।কে উচ্চস্তরের পদ্ধতি বলা যাইতে পারে না। 

উচ্চস্তরের ক্রিয়া পাই হেগেলের 10151606০ পদ্ধতিতে । প্রত্থিপক্ষকে 

পরাভূত করা তাহার উদ্দেশ্ঠ নহে, তাহার উদ্দেশ্য সত্য সন্ধান করা; সেইজন্য 

ইহাকে রচনা ত্সক পদ্ধতি বল! ঘাইতে পারে। উপরি উত্ত পদ্ধতিতে ধরিয়। 
লওয়া হইতেছে যে, যেহেতু প্রতিপক্ষ স্ববিরে নবী কথা বলিতেছেন, সেইহেতু 

তাহার সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না; অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে দুইটি পরস্পর 
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বিরোপী তথ্য আছে, সে ক্ষেত্রে দুটিই সত্য হইতে পারে না; একটি সত্য 

হইলে আর একটি মিথ্যা। কিন্তু হেগেল বলেন, তাহা হইবে কেন? 

ছুইটিউ আংশিকভাবে সত) হইতে পারে); দুইটিকেই এক ব্যাপকতর তথ্যের 

অশ্তদূক্তি করিয়া ছুইটিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। উদাহরণ 

দরিয়। কথাটি বুঝান যাঁউক। পুরুষ” কি বুঝিতে হইলে শুধু পুরুষের 

কথ। ভাবিলে চলে না; “নারীর, সহিত তুলনা করা দরকার ! এইভাবে 
তুলনা করিলে আমরা পুরুষের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারি। কিন্তু 
নারী তো পুরুষ নহে, পুরুষের বিপরীত) কিন্তু বিপরীত হইলেও নারীকে 

কেহই মিথ্যা বলে না; বস্তুতঃ নারীও মিথ্যা নহে, পুরুষও মিথ্যা নহে। 
উভয়েই সত্য--উভয়েই এক বুহহতর এবং ব্যাপক'তর জাতির অন্ততুক্তি- এ 

জতিব নাম মানুষ । যে বিষয় লইয়। চিন্তা*শুরু হয়, তাহাকে বলে 06557 

এক্ষেত্রে পুরুব 06519 ; আর যে বিরোদী বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়! 

আমাদের চিন্তাপার। সম্দ্দ করা হয়, তাহাকে বলে £500-805515 3 এক্ষেত্রে 

নারী /১01-0)6515 | এবং যে বৃহত্তর জাতির মধ্যে অন্তভুরন্তি করিয়া 

ইহাদের পারস্পরিক বিরোধিতা দূর করা হয়, তাহার নাষ 95100076515; 

এক্ষেত্রে “মান্য” 390459515 | এখানে পুরুষ ও শারীর মধ্যে কোন বিরেধিত। 

নাই, তাহারা উভয়ই সমজাতীয়; উভরের মণ্যেই মানু জ[তির যে সাধারণ 

গুণ (/011778]1ঘে এবং 2২৪01079115 ) তাহা সমভাবে বিদ্যমান । 

এইভাবে কোন এক 55056515 বাঁ সমন্বয়ে আসিয়া! পৌছিলেই, যে 

আমাদের চিন্তাপারর সমাপ্তি হস, তাহা নহে। পরে এই সমন্বয়কে এক 

পৃথক "[106518 রূপে গ্রহণ করিয়! এবং উভার বিরোধী কোন পারণাকে £0৮- 

(56515 রূপে লইয়া আমরা আবার এক দ্বিতীয় 95%0076515 স্যটি করিতে 

পারি । উদাহরণ, মান্ষের মদ্যে পুরুষ ও নারীর সমহ্বয় সাধন করিবার পরে, 

আমরা এই মানুষকেই আবার 10515 রূপে চিন্ত। করিতে পারি । কিন্তু মান্তষের 

সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইলে যাহারা মানুষ নহে, তাহাদের কথাও চিন্তা করা দরকার, 

যেমন জীবনন্ত, পশুপক্সী ইত্য[দি; ইহারা মানুষ নহে বটে, কিন্তু ইহাদের সহিত 

তুলনা করিবার ফলেই আমাদের মানুষ সম্বন্ধীয় ধারণা পরিষ্ফুট হয়; এক্ষেত্রে 

জীবন্ত £১001-61)6515 | যেখানে 11006515 এবং £061-06515 আছে। সেখানেই 

উহাদের এক 5980)9815 কল্পনা করা যাইতে পারে । এক্ষেত্রে আমর৷ প্রাণীর 

কথা কল্পনা করিতে পারি কারণ প্রাণীর মধ্যে মানুষ আছে, আবার জীব 

জন্তও আছে; তাই “গণ” বলিতে আমরা ছুই-ই বুঝি + প্রাণী” হিসাবে মানুষ 
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অব্ং পশুর মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। আবার এই প্রাণীকে আমর! 
[1১815 রূপে গ্রহণ করিয়! উহার বিরোধী “জড়বস্তর” কথা চিন্তা করিতে পারি । 

“জড়বস্ত” তখন হয় £১7৮-075819) কারণ জড়বন্তর সহিত তুলনা না করিলে 
আমাদের প্রাণী সম্বন্ধীয় ধারণা পরিস্ফুট হয় শী। কিন্তু শুধু তুলনা করিলেই' 
হয় না; যে ছুই বিরোধী বিষয়ের তুলনা কর! হইতেছে, উহাদের আবার 

সমন্বয় (500)6519 ) সাধন করাও দরকার; তখন হয়ত আমরা “দ্রব্যের” 

কথা চিন্তা করি-_কারণ দ্রব্য বলিতে আমর। প্রাণীও বুঝি আবার জড়বস্তও 

বুঝি; উহারা! উভয়েই দ্রব্যের মধ্যে অন্তভূক্ত আছে। নিমে এক রেখা 
চিত্রের দ্বারা বিষয়টি বুঝান গেল । 

পুরুষ (16519 )-_--৯নারী (45717003515 ) 
বউ ভি রি 

( 55130065915 ) 

(1[109515 ) মানুব-াশইপিশু (10017056515 ) 

( 9%00176515) 

([1)6915 ) ্  টিপতে ( /১001-006515 ) 

৬ পট শত শি পিপিপি শি আশপাশ 

(95000655195 ) 

রি দ্রব্য 

এইভাবে আমদের চিন্তাধারা নিরস্তর অগ্রসর হ্ইয়া চলিয়াছে। বিরোদগ্দিতা! 

দেখিয়। আমরা ভম্ম পাই ন।, ধরং নিজেরাই ইচ্ছা করির। বিরোপ্বিতা 

আহ্বান করিয়। আনি। কারণ আমর জানি ঘে বিরোধিত। না আসিলে 

আমাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ভাবে পরিস্ফুট হইতে পারে না। বিরোধী 
ধারণা সমূহের সমন্বয় সাধন করিয়াই আমাদের চিন্তাধারা আত্মবিকাশ 

লাভ করিতেছে । তাই হেগেল বলেন যে, বেখানে বিরোধিতা দেখ! যায় 

সেখানেই বুঝিতে হইবে উহ!দের সমন্বয়ের কোন এক তথ্যও নিহিত আছে। 

যেমন আমরা সাধারণতঃ বলি বে, বাস্তবতত্ব এবং মানস-তন্ব সম্পূর্ণ 

বিভিন্ন তত্ব; মানস-তত্ব--চেতন, আর বাস্তব-তত্_-অচেতন; ইহারা পরম্পর 

বিরোধী । হেগেলও ইহ। স্বীকার করেন? কিন্তু সঙ্গে সঙ্ষে তিনি বলেন 

ধে, বিরোধী হইয়াও ইহারা সমজাতীয়। পুরুষ ও নারী বিভিন্ন হ্ইয়াও 

উহারা যেমন একই মানুষ জাতির অন্তভূক্র, সেইরূপ বাস্তব-তত্ব ও মানস- 
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'তত্ব বিভিন্ন হইলেও উহার একই পরম-তব্বের অস্তভূক্তি। এই পরম-তত্ব 

বর্ম; ব্রহ্ম কথন বান্তব-বূপে আর কখন বা মানস-রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন; 
“মান্সষ যেমন ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষরূপে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নারীরূপে বিরাজ 

করিতেছে, ব্রঙ্গও তেমন কখন জড়রূপে আর কখন বা চেতনরূপে 

প্রতিভাত হইতেছেন। তাই হেগেল বলেন যে, জড় ও চেতনের মধ্যে 

বিরোধিত] থাকিয়া বিরোধিত। নাই; পরমসত্তার মধ্যে উহাদের সমন্বয় 

হইয়াছে । তাহার ভাষায় “৬4177656015 168] 151৪8601009], ৪104 

ড/1)85৬০1 15 77010109115 1621.১? 

৬, 1015181005] 1/1511)9৫ 

কাণ্ট ও হেগেল উভন্েই অভিজ্ঞত। ও বিচাববুদ্ধির উপর গুরুত্ব 

আরোপ করিয়াছেন । অভিজ্ঞত-_£২0201600€ 7 বিচারবুদ্ধি--চ২৪৪০০ 

/৬ জন্য হছাদের মতবাদকে একসঙ্গে 1£000011109-1২900051 মতবাদ বল! €% 
স 

ঘাইতে পারে । কিন্তু দর্শন-তন্ত অগুশীলনের জন্য বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা 

বাতীত আর এক পদ্ধতি আছে-উভাব নাম [0608000 বা স্বজ্ঞা। 

অতীন্দ্রিয়বাদিগণ ইহার উপরে খুবই শুরুহ্ব আরোপ করেন, এবং বর্তমান কালে 

[36755০0 ইহার পক্ষে যথেষ্ট প্রচার করির] গিয়াছেন 11065106100 যানে 

সভজ-জ্ধান। প্রথনে ইহার একটি সাধারণ উদাহরণ লওয়া বাউক। 

প্রত্যেক বৎসরে কলেজে কত ছেলে মেয়ে আসে। তাহাদের একজনকে 

দ্রেখিয়। হঠাৎ তোমার ধারণ হইল যে ছেলেটি খুবই ভাল, এবং তাই 

তুমি তাহার প্রতি আকুষ্ট ভইলে। ছেলেটিকে যে তুমি ভাল বলিয়া 
অন্গমান করিলে, ইহার কারণ কি? *তাহাকে তুমি আগে কখনও দেখ 

নই, তাহার স্বভাব চরিত্র বিষয়ে কিছুই জান না) অতএব তাহার সম্বদ্ধে 

এইরূপ দিদ্ধান্ত করিবার হেতু কি-যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা 

হইলে তুমি হয়ত মুশকিলে পড়িয়া যাইবে; যথার্থ কারণ তো বলিতেই পারিবে 

না, বরং বহু অযথাথ কথ। বলিয়া নিজেকে হান্তাম্পদ করিয়া ফেলিবে। 

এ সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প আছে। একজন নূতন ব্যক্তিকে বিচারক 

নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি আসামীকে দেখিয়া ও তাহার কথাবার্তা 

শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে লোকটা দোষী। তীহার এই সিদ্ধান্তের 
স্বপক্ষে তিনি এক দীর্ঘ রায় লিখিয়া প্রধান বিচারপতিকে দেখাইলেন। 

বিচ/রপতি তাহার রায় পড়িয়া বলিলেন “তোমার সিদ্ধাজ ঠিক হইয়াছে, 
কিন্তু ইহার পক্ষে যে সব প্রমাণ উল্লেখ করিম়াছ, তাহা সবই ভুল।” 



আনুশীলন পদ্ধতি ২৪১ 

এরকম ব্যাপার মোটেই অসাধারণ নহে; আমাদের দৈনন্দিন জাবনে 

অনেক সময় এইবপ ঘটিয়া থাকে । আমর। কি দেখিয়া, কেমন করিয়। 
হঠাৎ এক অনুমান করিয়া বসি; কিন্ত যে হেতুর উপর নির্ভর করিয়া 

ভঠাৎ এইরকম অনুমান করি তাহা প্ররুতপক্ষে এত তুচ্ছ ঘে উহাকে 

গণনার মধ্যে আনা যায় না। অথচ এইবূপ নগণ্য ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত 

সিদ্ধান্ত যে ভূল না হইয়া প্রায়ই ঠিক হঘ্র-ইহা আশ্চবের বিষষ নহে কি? 

কেবল আমাদের ন্যায় সাধারণ লেকের চিন্তায় কেন, বড বড় কবি ও 

বৈজ্ঞ/নিকের চিন্তাতেও এইরূপ [0916000 ব। সহজজ্ঞানের যথেষ্ট গরভাব দেখ। 

যায়। তাহার! অনেক সমঘে যে অলাধাবণ কল্পন। করিদা বসেন, তাহা প্রত্যেক- 

ক্ষেত্রেই বুদ্ধি-প্রন্তত ক্রিরা বলিয়া মনে হয় শা, তীহার। বে ভাবিয়া 

চিন্তিয়া, বিচার ধিবেচন করিদ্া এমন অসাপারণ করন। করিয়াছেন ঠিক 
তাহা নভে । বিছ্যুতেব ন্যায় ভঠাৎ ইই। তাহাদের ঘনের মণ্যে আসিয়া 

জবলিয়া উঠিয়াছে। মহাকবি খেকৃস্পিরার তাভার নাটকের জন্য অনেক 
ঘটনার হট্টি করিয়াছেন এবং বভ দশ্েব পরিকল্পনা করিষাছেন? কিন্ত 

কোথায় কোন্ দৃশ্ট (5০696) আসিল নার্টকটি চিন্তাকক ভইবে, কোন্ 

ঘটনাটি প্রথমে আসিলে বিষয়টি অধিক সমান হইবে, এসব যে তিনি 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিচার বিশ্লেষণ পুবক স্থির করিয়াছেন, তাহা বো হয় কেহই 

বিশ্বাস করিবে না। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাভার স্বজ্ঞ। (11000816100 ) বা 

সহজ জনের উপ্পর নির্ভর করিযাছেন | ডাক্তার ধেখন অনেক ক্ষেত্রে নাড়ীর গতি 

না পরীক্ষা করিয়াও রোগীর অবস্থা কল্পনা করিতে পারেন, তুমি যেমন ভাল 

করিয়া না দেখিয়া একজন অপরিচিত ব্যক্তি সন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত করিতে পার, 

কবিও তেমন সকল বিষ পুঙ্থান্গুপুঙ্খরূপে বিচার না করিয়াও অতি সহজে 

তাহার নাটকীয় ঘটনাসমূহের পারম্পর্য স্থির করিতে পারেন। কোন্ দৃশ্থাটি 
কোথার আদিলে সমীচীন হ্য়--ইহা তিনি যুক্তিসিদ্ধ অন্রমানের দ্বারা 

মীমাংস! করেন নাই; তাহার অগ্তনিহিত শক্তির প্রেরণা তিনি ইহাব 

মীমাংসা করিয়াছেন । ইহাকে বলে [965160 বা সহজ জ্ঞান। 

[0510০ (অভীত্দিয়বাদ ) 

যাহা কাব্য-জগৎ ও ৈজ্ঞানিকজগৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা যে অধ্যাক্স জগৎ 

সম্ন্ধে অধিকতর প্রযোজ্য হইবে-উহা বলাই বাহুল্য । সত্যই তো, 

সাধারণ মানুষ আমরা, অধ্যাত্ম-জগৎ নম্বদ্ধে আমাদের কোনরূপ অভিজ্ঞত। 

নাই) অতএব সেই অধ্যাত্ম জগতের কথ! আমরা সাক্ষীৎভাবে জানিতে 

১৩৬ 
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পারিব কেমন করিয়া? সেইজন্য আমরা সত্যন্্ষ্তী খধির নিকট যাই 

কারণ, আমরা মনে করি যে তিনি এই অতীন্দ্রিয়জগৎ সম্বন্ধে হয়ত প্রত্যক্ষ 

জ্ঞান লাভ করিয়ছেন। ইন্দিয়-জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা সহজ, 

করণ, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা ইহার কথ! জানিতে 

পারি; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা অতীক্ডিয়-জগতের কথা জানিতে 

পারিব কেমন করিয়া? অতএব ধাহার। অতীন্ড্রিয-জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 

লাভ করিয়াছেন, তাহার|। নিশ্যয়ই অন্য উপায়ে লাভ করিয়াছেন; সেই 

উপায়কে ইংরাজীতে [15516192. বলা হয়। যুবক নরেন্দ্রনাথ অনেককেই 

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-- “আপনি কি ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়ছেন ?* সকলেই 

বলিলেন “ত্রন্দ প্রত্যক্ষ করা যায় না; মান্য সীমাবদ্ধ জীব, "তাহার 

পক্ষে অসীম ও অনন্ত ব্রদ্ম প্রত্যক্ষ কর। সম্ভব নহে। শেবে রম 

পরমহংসদেবের নিকটে গেলে তিনি বলিলেন “ব্রহ্ম কেন প্রত্যক্ষ করা 

যাইবে ন|? তুমি যেমন গাছের উপর ফুল দেখিতে পাইতেছ আমিও 

তেমন ব্রন্ধ প্রত্যক্ষ করিতেছি 1” যিনি এরকম কথা বলিতে পারেন, তিনি 

সাধারণ লোক নহেন; তিনি সত্যদ্ষ্টা ধাধি; অতীন্দ্রিয়-জগৎ সম্বন্ধে তিনি 

প্রতাক্ষ-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বিচার বিবেচনা বা অনুমানের সাহায্যে 

এইপ্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাওয়া ধার নী; কারণ, অন্গমান-লন্ধ জ্ঞান 

প্রত্যক্ষ-জ্ঞান নহে। প্রত্যক্ষজ্ঞান-যেমন, আকাশে এখন আমরা স্ত্ধ 

দেখিতেছি, এক্ষেত্রে আমরা যাহ দেখিতেছি তাহা সাক্ষাংভাবে দ্েখিতেছি; 

কোন মধ্যবর্তী পন্থার সাহায্যে দেখিতেছি না। কিন্তু জ্ঞাত বস্তর উপরে 

ভিত্তি করিয়া আমরা বখন অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে অনুমান করি, তখন 

আমাদিগকে এক মধ্যবর্তী পন্থার সাহায্য লইতে হয়। এইভাবে মধ্যবর্তী 

পন্থার সাহায্যে ঘে জ্ঞান লাভ করা হয়. তাহাকে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বল। যায় 

যায় না, উহা! পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু খধিদের জ্ঞান তো পরোক্ষ-জ্ঞান নহে, 

প্রত্যক্ষ জান; যেমন রামকুষ্জদেব বলেন যে তিনি সাক্ষাৎ-ভাবেই ত্রদ্ম প্রত্যক্ষ 

করিয়। থাকেন। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বিচার বিবেচনা বা! অনুমানের 

মাধ্যমে তিনি এই জ্ঞান আহরণ করেন নাই; তিনি অন্যভাবে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ 

করিয়াছেন । ইহাকে ইংরাজীতে [7051090 বলে। 

[06115068180 2 50816502 

[0041000. যে ঠিক কি ব্যাপার, তাহা বলা কঠিন। উবে [0661160% 

বা! বিচার বুদ্ধির সঠি তুলন! করিয়া আমরা ইহার এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে 
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পারি। প্রথমতঃ, বুদ্ধির দ্বারা যখন বিচার করি তখন বিষয়বস্তরকে আমরা উহার 
গুণসমূহে বা অংশসমূহে বিশ্লেষগ করিয়া! ফেলি. এইভাবে বিশ্লেষণপূর্বক যে 
জ্ঞান লাভ করি তাহার মধ্যে সমগ্র জিনিষটির সামগ্রিক সত্তা আমরা পাই না; 

আমরা পাই উহার প্রত্যেক অংশের এক একটি বিশিষ্টরূপ। কথাটি ভাল 

করিয়া! বুঝান যাউক | বনের মধ্যে গিরা আমরা যদ্দি প্রত্যেকটি গাছকে 

পৃথক পৃথক রূপে অগ্ুশীলন করিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা বনের 

অংশগুলি সম্বষ্ষে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু বনের সামগ্রিক 

রূপটি একেবারে হারাইয়া ফেলি। সেইরূপ, পশ্ত ব্যবচ্ছেদ করিলে আমরা 

উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাই বটে, কিন্তু পশুটি পাই না, পশুটি নাশ প্রাঞ্ধ 

য্। বুদ্ধিলবধ জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক এই কথ! প্রযোজ্য | বিশ্লেষণ সহকারে 

আমরা যখন জ্ঞান লাভ করি তথন আমর। অখণ্ড জিনিষকে খণ্ড খণ্ড ব্ূপে 

প্রতাক্ষ করি; ইহাতে আমাদের স্তবিপা হয় বটে, কিন্তু অখণ্ড জিনিষকে 

খণ্ড করিলে উহার অখগ্ত্ব নষ্ট হইয়। যায়; ফলে উার য্থ৭৫থ ম্ববূপ 

আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। উহার যথার্খ স্বরূপ প্রত্যক্গ করিতে হইলে 

উহাকে অথগুরূপে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে । ইহ! একমাত্র ন্বজ্ঞার ( [0001000 ) 

পক্ষেই সম্ভব, বুদ্ধির পক্ষে পম্তব নহে; কারণ হ্বজ্ঞার জন্য বিশ্লেষণের 

প্রয়োজন নাই; সম্গ্র সন্তাকেও ইহা একই সঙ্গে একই মৃহূত্তে উপলব্ধি 

করিতে পারে যেমন ভাবে আমরা আমাদের প্রাণ-স্। উপলব্ধি কবিয়। 

করিয়। থাকি । নাড়ি টিপিয়া, নিঃশ্বাস প্রশ্বান লক্ষ্য করিরা, এক কথায়, 

প্রাণের আংশিক ক্রিঘ়্াসমুহ বিচার করিয়া আমর। 'প্রাণ-সন্ত। উপলব্ধি করি না; 

একহ মুহুর্তে সামগ্রিকভাবে আমরা আমাদের 'প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করি । 

দ্বিতীযতঃ, বুদ্ধির মাধ্যমে আমর! ঘখন জ্ঞান আহরণ করি, তখন শুধু 

বিশ্লেঘণণ করি না, তুলনাও করি, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিলন্ধ জ্ঞান শুধু 

বিশ্সেষণান্সক নহে, তুলনামূলকও বটে। একটি জিনিষ দেখিয়া আমি বলিলাম 

“ইহা কলম”। ইহার অর্থ এই যে দোয়াত বা পেন্সিল বা কাগক্তের সহিত তৃলন! 
কিম্বা আমি ইহাকে কলম বলিয়! অবগত হইতেছি ; নতুবা ইহাকে কলম নামে 

বা কোন নামেই অভিহিত করিতে পারিভাম না। সেইরূপ, তুলনা করিয়া আমি 

কোন কলমকে ভাল বলি আর কোন কলমকে খারাপ বলি, কোন জিনিষকে 

সুন্দর বলি আর কোন জিনিষকে খা অসুন্দর বলি। এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দু 
হইতে তুলনা! করিয়! আমরা নানাবিধ জ্ঞান লাভ করি। জ্ঞান লাভের পক্ষে 
ইহা খুব সহজ পন্থা বটে, কিন্তু উহার বিশ্লেষণাত্মক ক্রিয়া প্রসঙ্গে যাহা 
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বল! হইয়াছে, উহ্ভার এই তুলনামূলক ক্রয়! সম্বন্ধে ঠিক সেই কথা বলা 
যাইতে পারে । বিশ্লেষণের ফলে আমরা যেমন বিষয়বস্তর যথার্থ স্বরূপ. উপলব্ধি 

করিতে পারি না, তুলনার ফলেও আমর! তেমন উহার যথার্থ স্বরূপ অবগত 

হইতে পারি না। কারণ, আমর! ঘখন বস্তগুলির তুলনা! করি, তখন বাহির 

হইতে লক্ষ্য করিয়াই তুলনা করি; ফলে উহাদের বাহিক সাদৃশ্য বা 

বাহিক বৈসাদৃশ্ঠই আমাদের চোখে পড়ে, উহাদের অন্তনিহিত প্রাণ-সত্তার 
কোন পরিচয় পাই না। প্রাণ-সত্তার পরিচয় পাইতে হইলে উহাদের 

অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা তো ইহা সম্ভব নভে; 

বুদ্ধির দ্বারা আমরা একটি বস্ত্র সহিত আর একটি বস্ত্র তুলনা করি, 

উহাদের বাহক বূপ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি, অর্থাৎ উহাদের চাঁরিদিকে 

ঘোরাফের! করি, কিন্ত উহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারি না। অথচ 

অন্তরে (প্রবেশ না করিতে পারিলে, শুধু বাহির হইতে লক্ষ্য করি! তো! উনাদের 

মর্নকথ! উপলব্ধি কর! ঘায় না। তাই আমব। বলিয়াছি, উহাদের অন্তরে 

প্রবেশ করিতে ভইবে ; কিন্ধ বুদ্ধির পক্ষে ইভ1 সম্ভব নহে; একমাত্র স্বজ্ঞার 
পক্ষেই ইহা সম্ভব। কারণ, স্বজ্ঞার জনতা অন্ত কোন বস্তব সহিত তুলন। 
করিবার প্ররৌজন নাই , জ্ঞাতবা বিষয়টিকে আমরা সাক্গাতৎভাবে আমাদের 

প্যানের সিষয়ীভূত করিতে পারি। খন জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্যের মধ্যে কোন 

দূরত্ব বা! পার্থক্য থাকে না) জ্ঞাত তখন জ্ঞাতব্যের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হ্ইয়। 

একাত্ম হইয়া যায়; ফলে উহার অস্তঃম্ববপ জ্ঞাতার নিকট আর অবিদিত 

থাকে না, পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়! পডে। 

উপসংহার 

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলা যয যে, বুদ্ি-লন্ধ জ্ঞানে জ্ঞাতা ও 

জয়ের মধ্যে যেরকম দূরত্ব বোধ থাকে, স্বজ্ঞা-লন্ধ জ্ঞানে সেরকম কোন 

দূরত্ব বোধ নাই। বুদ্ধির দ্বারা আমরা যে ঈশ্বরের কথা জানিতে পারি, 
সে ঈশ্বর আমাদের বাহিরে থাকেন, আমরা দূর হইতে তাহাকে লক্ষ্য 
করি। কিন্ত স্বঙ্ঞার মাধ্যমে ধধি যে ঈশ্বরের সত্ব/ উপলব্ধি করেন, সে 

ঈশ্বর তো দূরে অবস্থিত নাই, সে ঈশ্বর তাঁহার হৃদয় কন্দরে অধিষ্টিত 
মাছেন; তাই তিনি সাক্ষাতংভাবে তীহাকে গ্রত্যক্ষ করিতে পারেন। 
ইহাই স্বজ্ঞা-লন্ধ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ; এক্ষেত্রে একাত্মবোধ আছে; দ্বিত্ব বোধ 
নাই । নদীব জল যেমন সমুদ্রের মধ্যে আসিষা এক হইয়া ধায়, জ্ঞাতাও 
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তেমন জ্ঞাতব্যের মধ্যে মিলিত হইয়া একাত্ম অনুভব করে ১ উহাদের মধ্যে 

তখন আর কোন ব্যবধান থাকে না, উহারা তখন “ভাই ভাই এক ঠাই, ভেদ 
নাই ভেদ নাই*। কিন্তু বুদ্ধিলন্ধ জ্ঞানে দেখি ঠিক ইহার বিপরীত আবস্থ। 3 

জ্ঞাত থাকে একদিকে, আর জ্ঞেয় থাকে অন্যদিকে ; জ্ঞাতা দূর হইতে জ্ঞেয়কে 
জানিবার চেষ্ট/ করে, তাই এখানে দ্বিত্ববোধ আছে, একাত্ম-বোধ 

নাহই। আর এক কথা; একাত্মতা না থাকাতে জ্ঞাতার পক্ষে জ্ঞাতব্য 

বস্তুকে একই মুহূর্তে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে) উহাকে খণ্ড 

খণ্ড করিয়া আধশিকরূপে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। ফেক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষি- 

বিন্দু সম্ভব নহে; সেক্ষেত্রে স্বভাবতঃই আমাদিগকে নিজ নিজ সংকীর্ণ 

ৃষ্টিবিন্ণু হইতে বিষয়টি অনুশীলন করিতে হয়, কিন্তু ইহাতে মুশকিল 

আছে। মুশকিল এই দে, দুষ্টিবিন্ুর বিভিন্নতা হেতু আমাদের প্রত্যেকের 

সিদ্ধান্তও বিভিন্ন হইয়া থাকে; ফলে পরমতত্ব প্রসঙ্গে আমর! কেহই 

একমত হইতে পারি না। এ বিষয়ে একটি স্ন্দর গল্প আছে: 

চারিজন অন্ধ ব্যক্তিকে হাতীর রূপ বর্ণনা করিতে বলা হইল। হে 

ব্যক্তি হাতীর শুড় ধরিয়াছিল সে একরকম বর্ণনা করিল আর যে হাতীব 

দাত ধরিয়াছিল সে আর একরকম বর্ণনা করিল, সেইরূপ যে হাতীর পা 

ধরিয়াছিল আর যে হাতীর কান ধরিয়াছিল তাহারাও বিভিন্ন রকমের 

বর্ণনা দিল। মোট কথা কাহারও বর্ণনা একই রকমের হইল না। হইবে 

কেমন করিয়। ? ” প্রত্যেকেই বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্বু হইতে হাতীর রূপ অগ্ঈমান 
করিতেছে, সেইভন্য কেহই একমত হইতে পারিতেছে না । কিন্তু একজন 

চক্ষুক্মান বাক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, সে সম্পূর্ণ তস্তিটিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য 
করিয়। ঘাহা বলিবে সে সম্বন্ধে মার কাহার৩ কোন দ্বিমত হইবার সম্ভাবনা 

নাই । চক্ষুম্মান ব্যক্তির এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আমরা স্বজ্ঞার সহিত তুলন৷ 

করিতে পারি; স্বজ্ঞার মাধ্যমে পরমসত্তার যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি আমরা পাই 

তাহা সামগ্রিক এবং সঠিক । আর বুদ্ধির মাধ্যমে পরমসন্তীর যে সন্ধান 
পাই তাহা অন্ধ ব্যক্তির হস্তি বর্ণনার ন্যার আংশিক এবং বিভ্রান্তিকর | 

উপরিউক্ত ব্যাখ্যার ফলে শ্জ্ঞার যে কয়েকটি লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া 

উঠিয়াছে ; নিয়ে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে । প্রথমতঃ এক্ষেত্রে জ্ঞাতা 
« জ্ঞাতব্যের মধ্যে কোন দূরত্ধ বা বাবপান নাই । জ্ঞাত! সাক্ষাৎ্ভাবে জ্ঞাতব্যকে 

উপলব্ধি করিতে পারে, যেমশ খবি সাক্ষাত্ভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে 

পারেন, কোন মধ্যব্তী পন্থার সাহাধ্য লইতে ভয় না। দ্বিতীঘ্বতঃ, এক্ষেত্রে 
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কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিবিন্দু হইতে আমরা! বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ করি না) সংকীর্ণ 

দৃষ্টিতে বিচার করিলেই বিষয়বস্ত্রকে অংশসমূহে বিভাগ করিয়া ফেলা হয়; তাহাতে 
উহার সামগ্রিক সত্তা নষ্ট হইয়া যায় । কিন্তু ব্জ্ঞার মাধ্যমে আমরা যখন প্রত্যক্ষ 

করি, তখন আমরা উহাকে সামগ্রিকভাবেই উপলব্ধি করি, আংশিকভাবে নহে । 

তৃতীয়তঃ, স্বজ্ঞার মধো কোন তুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই । যেখানে অন্মানের 

উপর নির্ভর করিতে হয় সেখানেই ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে; কিন্তু স্বজ্ঞার 

মধ্যে অনুমানের কোন স্থান নাই , এখানে বিশ্লেষণ নাই, তুলনামূলক বিচার 

নাই, অর্থাৎ অন্রমান সম্পকিত কোনপ্রক।র ক্রিয়া প্রক্রিয়া নাই, তাই এখানে 

তুল-ভ্রান্তিরও কোন সম্ভাবনা নাই। এখানে আছে শুধু সাক্ষাৎ এব "প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি; সেইজন্য স্বজ্ঞা-লব্ধ জ্ঞানকে অভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করা হয়। 

স্বজ্ঞা সম্বন্ধে 37507. যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার মধ্যে এই তিনটি 

লক্ষণই পরিস্ফুট আছে । তাহার মতে 41060100019 ৪ 1100 0 1006]- 

1600021 5৮101096175 705 ৬1010) 006 019065  0165616 10010 20 

0216০%,1” এখানে 8১120090)5 বা সহান্ভৃতি শবটির গুতি লক্ষ্য রাখিতে 

হুইবে। গীঙিত শিশুর বেদনা ভাক্তর বুঝিতে পারেন, আবার জননীও 
বুঝিতে পারেন ; কিন্তু ডাক্তার বোঝেন বুদ্ধির সাহায্যে অন্তমানের মাধ্যমে, 

আর জননী বোঝেন সহানুভূতির সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে । শিশুর সহিত জননীর 

যে নাড়ীর টান বা একাত্মবোধ আছে; ডাক্তারের তাভা নাই; তাই জননী 

শিশুর ব্যথা নিজের ব্যথা বলিয়া অনুভব করেন, ডাক্তার তাহ! পারেন না। 

সমালোচনা 

এখন স্বজ্ঞালন্ধ জ্ঞানের সমালে।চনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাউক । 

প্রথমতঃ ন্বজ্ঞ-লন জ্ঞানে অবগতি অপেক্ষা অনুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা 

হয় বেশী। অতীন্দ্রিয়বাদিগণ ( 199005 ) বলেন যে, স্বজ্ঞার মাধ্যমেই তাহারা! 

পরমাত্মার সিত একাস্্রতা উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধির মধ্যে অবগতি অপেক্ষা 

অনুভূতির পরিমাণই যে বেশি, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না । 
আমরা পূেই বলিয়াছি যে শ্তক্ষ বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে নহে, রস্ঘন অনুভূতির 
মাধ্যমেই জননী তাহার শিশুর বেদনা বুঝিতে পারেন । এই অনুভূতির নাম 

১/7)280)5 বা সহানুভূতি | আমরা এই অগ্ঠভূতিকে অবহেলা করিতে চাই না; 

তবে ইহা ঠিক যে, যখন অন্ভৃতি আসিয়া পাইয়া বসে তখন অবগতির 
পথ রুদ্ধ হইয়া যায়; "মরা যখন ভাবের আবেগে অভিভূত হ্ইয়। পড়ি, তথন 
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আমরা জ্ঞানের আলো দেখিতে পাই না; ভাবগ্রস্থ অবস্থায় সম্যক উপলান্ধ সম্ভব 

নহে। দ্বিতীয়তঃ, অচ্গভূতি নিতান্তই ব্যাক্তগত ব্যাপার ; যাহা আমার নিকট 
গ্রীতিজনক বলিয়া অ'ভূত হয় অপরের নিকট তাহা প্রীতিজনক নাও হইতে 

পারে। যে প্রতিমা হিন্দুর মনে ভক্তিব উদ্রেক করে, মুনলমানের মনে 

তাহা ভক্তির উদ্রেক করে না; আবার মুসলমানের নিকট যাহা কঠোর 
সত্য বলিয়া প্রতীয়মান ভ্য় অপরের নিকট তাহা নাও হইতে পারে। 

এমতাবস্থায় সত্য আহরণের জন্য বজ্ঞর উপর নির্ভর করিয়৷ থাকা মোটেই 
নিরাপদ নহে; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, স্বজ্ঞা অনুভূতি "প্রধান, অবগতি-প্রধান 

নহে । অনুভূতির মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া! যায় তাহা ব্যক্িবিশেষের নিকট 

সতা হইলেও পকলের নিকটেই সমান সত্য নহে । তাই দেখি অতীন্দিঘ 
বাদিগণও তাহাদের শ্বত্দালন্ধ তথা সঙ্গন্ধে একমত নহেন; তাভাদের মধ্যেও 

যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। ইহার অর্থ এই ঘে স্বজ্ঞ-লনূ সকল তথ্যই সঠিক 
নে; নতুবা তাহারা এক সর্ববাদীসন্মত তথ্য গআাবিচ্াব করিতে পারিতেন। 

তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে মে, বৃদ্দিলন্ধ জ্ঞানের মণ্যে যেমন ভুল- 
ভ্রান্তি থাকা সম্ভব, স্বজ্ঞালন্ধ জ্ঞানের মধ্যেও তেমন ুল-্রান্তি থাক। সজব; 
অর্থাৎ ইহা! অভ্রান্ত নভে । 

তৃতীয়তঃ) স্বজ্ঞাকেও গ্রজ্ঞাব নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়। প্রজ্ঞ! 

মানে বিচারবুদ্ধিঃ 10051160চ। বাহারা স্বজ্ঞাকে শ্রে্ট বলিয়া মনে করেন, 

তাহারা শুধু মনে করিলেই তো! ইহা হইবে না; তাহাদের এই তথ্য প্রমাণ 
করিতে হৃইবে। তাই নানা যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাহ।র। স্বজ্ঞার শ্রেদত্ব প্রমাণ 

করিয়! থাকেন। কিন্তু এইখানেই বিপদ, কারণ যুক্তির দ্বার। ইহার শ্রেষ্ট 
প্রমাণ করা মানে বিচার-বুদ্ধির নিকট নতি স্বীক'ব করা। আমর। যদি 

বিচার করিয়া ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলি, তবেই ইহ! শে্টে। ইভার অর্থ এই মে 

্ব্ত। অপেক্ষা বিচার-বুদ্ধিই শ্রেঠ। নতুবা স্বজ্ঞা আসিয়। বিচার-বুদ্ধির অন্- 

মোদন যাঁচঞা। করিবে কেন? তাই স্বজ্ঞাব|দিগণকে পদে পদে প্রমাণ করিতে 

ভয় যে স্বজ্ঞার মাধামে তীহাগা যে তখোর সন্ধান পান তাহ। মোটেই অমৌন্তিক 

নভে; উহা যুক্তিসম্মত, অতএব গ্রাহা। এইগানেই বৃদ্ধির শ্রেচত্ব। 

তবে আমরা স্বঙ্ঞাকে একেবারে অন্বীকার করি না, জ্ঞান আহ্রণে 
জন্ত স্বজ্ঞারও প্রয়েজন আছে! আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, কেবল অতীন্দিয়- 

জগৎ সম্বন্ধে কেন, কাব্য-জগত, বিজ্ঞান-জগং এমন কি পাধারণ-জগং 
সম্পর্কীর চিন্তাতেও স্বজ্ঞার প্রভাব পরিলক্ষিত হঘ। মহাকবি ও মহাবৈজ্ঞ/নিক 

থে নে 
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অনেক সময়ে যে অসাধারণ কল্পনা করিয়া বসেন; তাহা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 

বৃদ্ধি-প্রস্থত ক্রিয়! বলিয়া মনে হয় না। তাহারা যে ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার 

বিবেচনা করিয়া এমন অসাধারণ কল্পনা করিয়াছেন, ঠিক তাহা নহে । বিদ্যুতের 

হ্যায় হঠাৎ ইহা তাহাদের মনের মধ্যে আসিয়া জলিয়া উঠিয়াছে। ইহাকে 
আমর! স্বজ্ঞা-লন্ধ জ্ঞান বলিতে পারি । অতএব স্বজ্ঞার কার্যকারিতা আমর! 

অস্বীকার করি না; আমরা শুধু বলি যে; স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান 
লাভ করি তাহা স্বজ্ঞা-ল হইলে এ অযৌক্তিক হইতে পারিবে না; উহাকেও 

নুক্তিসম্মত ও নুদ্ধিগ্রাহ্য হইতে হইবে। 

ব্রিহম্ণ অপ্র্যান্জ 

জ্ঞানের বিষয়বস্তু 

[58118172170 1068189172 

জ্ঞান-তত্ব প্রসঙ্গে এখন আমর। আর একটি প্রশ্ন আলোচনা করিব। নমামরা 

সকলেই জ্ঞান আহরণ করি বটে, কিন্ত আমাদের জ্ঞানের বিবয়বস্ত কি? আমরা 

কি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করি (09190 ০0£ 10051246)? এই প্রশের 

আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণতঃ দুষ্ট প্রকার মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে, বস্তবাদ এবং 

ভাববাদ--[২6৪11977 এবং [06211511 ইকগাদের মপদ্যে আবার নানারকম 

প্রকারভেদ আছে; আমরা একে একে ইহাদেব কথা আলোচনা করিব। 

বন্তবাদ (1২581891071 

বস্থবাদ তুই রকমের ১ সাধারণ বস্তবাদ (1১0091917০0: 9155 [২6211912) 

এবং বৈজ্ঞানিক বন্ত্রবাদ (১০01606190 7২6811510) | প্রথমে সাধারণ খতবাদের 

কথ। ল্ঞযা যাউক | উদ্ধাহরণ; আমি বাগানে ফুল দেখিতেছি ; এক্ষেত্রে আমি 

জ্ঞাত! এবং ফুল জ্ঞেয়। সাধারণ মতাগপারে ইহাদের প্রত্যেকেরই স্বাধীন ও 

স্বতন্ব সত্তা আছে; আমার বেমন হান সন্তা আছ্ছে, ফুলেরও তেমন স্বাধীন সত্তা 

আমি দেখি বা না দেখি, বভিগগিতে ফুল বলিয়া এক স্বতন্ব বস্তু আছে; 

ইহার নিজস্ব গন্ধ আছে, রং আহ্ছে, আকার আছে, আয়তন আছে? অর্থাৎ বিবিধ 
গুণনম্িত হইয়া ইহ1 বভিজগিতে বিরাজ করিতেছে । আমি দেখিতেছি-ভাল ; 

কিন্তু কেহ না দেখিলেও ইতার কোন ক্ষতিবুদ্ধি হয় না; ইহা যেমন আছে তেমনই 
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বহিয়। ধায়। এক কথায়, ইহা জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তু ; কাহারও দেখা বা! না৷ দেখার 
উপর ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। এই মতবাদকে “সাধারণ বস্তবাদ” 

বলা হয়। বস্তবাদ্, কারণ, এক্ষেত্রে বন্তর স্বাবীন ও স্বতন্থ অস্তিত্ব স্বীকার কর৷ 

হইতেছে; আর, সাধারণ, কারণ সাধারণতঃ আমরা সকলেই বিশ্বাস করি ষে 

বহিজগতে সত্যই বন্ত বিমান আছে; সেইজন্য যেকোন লোক ইচ্ছা! করিলেই 

ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। বাগানের ফুলটি শুধু তুমি আর আমি প্রতাক্ষ 

করিতেছি, তাহা নহে) রাম, ঠ্াম, যদ, হরি, যে কেহ এইদিকে তআকাইতেছে 

সেই ফুলটি দেখিতে পাইতেছে । মোটকখা, ইহার অন্তিত্ব সম্দদ্ধে কাহারো কোন 

সন্দেহ নাই; এবিষয়ে সকলেই একমত । আর এক কথা, তাহার শুধু ফুলটি 

দেখিতেছে, তাহা নহে ; ফুলটি যেমন আছে ঠিক তেমন ভাবেই তাহার। ইহা 

দেখিতে, পাইতেছে । তাহাদের মনের মধ্যে প্রতিবিদ্বিত হইয়া ৫ 'একটুও 

পরিবতিত রূপ গ্রহণ করিতেছে ন।; অর্থাৎ বভিজগতে ইহা থে রূপে বিছ্যমান 
আছে, মনোজগতে ও ইহা ঠিক সেই রূপেই প্রতিভাত হইতেছে : ইহার বাস্তব বূপ 

আর মানস রূপের মনো কোন পার্থক্য নাই । 

90151811610 [36811977 (1.00105) 

উপরিউন্ত মতবাদ ঘতই সহজ বলিয়। প্রতীয়মান হউক না কেন, ইহার 

মব্যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে; ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। [০০৪ বলেন, 

বহিজগিতে ফুল আছে বটে, তবে ফুলের সবটুকু বহিজগতে বণ্তমান নাই? কিছু 
আছে মনোজগতে আর কিছু আছে বহিজগতে । কথাটি ভাল করিয়া বুঝান 

যাউক। ফল ফুল, কাগজ কলম প্রভৃতি যে কোন বন্তর কগাই লওয়া ঘাউক না 

কেন, একটু চিন্তা করিলেই বুঝ| যাইবে যে ইহাদের প্রত্যেকেরই ছুই রকম গুণ 

আছে । মুখ্যগুণ (10110021% 00811055 ) এবং গৌণগুণ (98০09790981 

0013110069) | দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চত। প্রভৃতি স্থান সম্বন্ধীর গুণকে মুখ্য গুণ বলা হয় 

আর এব, স্পর্শ, বূপ, রস ও গন্ধকে গৌনগুণ বল। হয়। ফুলের উদ্াহরণটি লওয়া 

খাউক। ইহার বর্ণ লাল এবং গন্ধ মধুর 7; এই বর্ণ ও গন্ধের জন্য ফুলটি য 

মনোহরই হউক ন। কেন_ এই গুণশুলি তাহার মুখাস্তণ ন-হ, গৌণপগ্তন। 

কারণ এই গুণগচলি না থাকিলে ৭ ফুলের অস্তিত্ব নষ্ট হয় নী? ফুলটি শ্রকাইয়া গেলে 

ঠহর গন্ধ নষ্ট হইনা বাইবে এবং ইহার বর্ণও পরিনতিত হইয়া! যাইবে, কিন্তু 

ফাটির অস্তিত্ব নষ্ট হইবে না। তাই এই গুণগুলিকে গৌণগুণ বলা হয়, কারণ 

বন্থুটির অস্তিত্বের জন্ এই প্চণপ্তগি মোটেই অপরিহাষধ নহে; এই গ্রণগুলি বাদ 
১) গেলেও ফুলটি বজার থাকিয়। যায়। কিন্তু মুগ্যগুণ সন্ধন্ধে ইহা বলা যায় না; 
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মুখ্যগুণ মানে স্থান সম্বন্ধীর পণ, যেমন দের্ঘ্য-প্রস্থ, আকুতি-আয়তন প্রভৃতি গুণ। 

যে বস্তর কোন দৈর্ঘ্য প্রস্থ বা আকুতি নাই, সেই বস্তর অস্তিত্ব সম্ভব কি? মনে 

করা ঘাউক আমাদেব উপরিউক্ত গোলাপ ফুলটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ বা উচ্চতা নাই) 

ইহার আকুতি নাই, আরতন নাই, ঘনত্ব নাই--এক কথায় স্থান সঙ্গম্ধীয় কোন 

'গুণই নাই__তাহা হইলে বহিজগিতে ফুল বলিয়া কোন বস্ থাকিতে পারে কি? 

ইহা] অসম্ভব | বহিজগতে অবস্থান করিতে হইলেই ইহাকে কিঞ্চিৎ স্থান দখল 

করিয়! বিরা্ত করিতে হইবে, এব স্থান দখল করিলেই ইহাকে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ প্রস্থ 

বা উচ্চরূপে প্রতিভাত তইতে হইবে! অতএব যাহার স্থান সম্বন্ধীয় কোন গুণই 

নাই তাতার জাগতিক অস্তিন্ সম্ভব নভে | এক কথায় মুখ্যগুণগুলি বস্থর 

অপরিহার্ধ গুণ । গৌপ্গুণ, যেমন রং না থাকিলেএ বাতাসের অস্তিত্ব সম্ভব, 

কিন্তু স্থানব্য।পি ন। থাকিলে নাভাসের অস্তিত্ব সম্ভব নে | 

মুখ্যগ্ুণ ও গৌণগুণ 

এইভাবে জপদার্থের গুণগুলিকে হই শেণীতে ভাগ করিয়া [.০০1০ ললেন 

যে, মুখ্যগ্তণ মনঃশিরপেক্ষ গুণ | কিন্তু গৌণপ্রণ-গুলি মনঃনিরপেক্ষ নহে ; আমাদের 

মনের ওপর ইহাদের অস্তিত্ব নির করে | বেমন পব, রং, আমি যাহাকে লাল 

বলি, একজন বর্ণান্ধ ব্যক্তি তাহাকে লাল বলে না। সেইরূপ গন্ধ; ব্মীদের নিকট 

ভাগীর ( শ্রকনা মাচ ' গন্ধ অতি মনোরম, কিন্তু সে গঙ্গে আমার বা তোমার বমি 

হইয়া ঘাইবে | অন্যান গৌণপুণ সঙ্গদ্ধেওত ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। 

যাহা মাদ্রাজীর নিকট স্থুশ্বাদ তাহা বাঙালীর নিকট ক্ুম্বা নহে; আবার থে 

গান শুনিয়া একজন ইংরাজ বালক মুগ্ধ হইয়া ধার সে গান আমার নিকট অত্যন্ত 
কর্কশ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । মোট কথা, এই খুণগ্ুলি আমাদের নিজ নিজ 

মানসিক অবস্থার উপরে নিরব কবে; আমাদের মানসিক রুচি বভিন্ন বলিয়। 
আমার নিকট যাহ! সুগন্ধ লাগে তোমার নিকট তাহা শ্রগন্ধ লাগে না। তাহা 
হইলে বলিতে হইবে ঘে সুগন্ধ বা তুর্গন্ধের কোন জাগতিক সন্তা নাই । কারণ, 

সত্যই যদ্রি হার কোন জাগতিক সত্তা থাকিত তাহ। ভইলে সকলের নিকটেই 

ইহা সুগন্ধ বা সকলের নিকটেই ইহ] চ্ুগন্ধ বলিয়। প্রতিভাত হইত । কিন্তু তাই! 

যখন হইতেছে না তখন জীকাঁর করিতে হইবে দে গন্ধ আমাদের মনের সষ্টিমান্র। 

নিজদের মনে হষ্টি করিযা আমরা বস্তুর মধ্যে বিলাইয়া দ্িয়াছি । এবং বিলাইয়। 

দিয়া ভাবিতেছি যে বস্ত্র মধ্যেই বৃঝি ইা নিহিত আছে; কিন্তু বাস্তবিকপন্গে 

বন্তর মধ্যে কোন গর নাউ । বস্ত শুধু বস্ত মাত্র, স্তগন্ধও নহে, দ্রন্ধও নহে । 



ভ্তানের বিষয়বস্তত ২৫৬ 
সস 

গন্ধ আমাদের মানসিক স্থষ্টিঃ বস্তর মধ্যে আরোপ করিয়া! ইহাকে স্তুগন্ধ ব! 

দুর্গন্ধ বলিয়া মনে করিতেছি । 

[.০০%৪ বলেন যে, গৌণগুণ যনের সৃষ্টি বটে, কিন্ত মুখাগুণ মনের সৃষ্টি নহে। 

মুখ্যগুণ স্থান সম্বন্ধীয় গুণ, বাস্তব জগতে ইহার সত্যিকারের অস্তিত্ব আছে; তাই 

আমর! সকলেই ইহ। সমানভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ইহার সন্বন্ধে আমাদের 

মধ্যে কোনপ্রকার মতানৈক্য নাই। যে জিনিষটি গোলাকার তাহ সকলেব 

নিকটেই গোলাকার ; যাহা দীর্ঘ তাহা সকলের গিকটেই দীর্ঘ, বাহা খজু তাহা 

সকলের নিকটে খজুঃ কাহারো! নিকট খাঞ্চজু আব কাহারো নিকট বক্র নভে । 

সেইরূপ, জিনিষের দৈর্ঘা-গ্রস্থ-উচ্চতী, বা নৈকট্য-দৃরত্ব প্রভৃতি গুণ সঙ্গন্ধে আমরা 

সকলেই একমত । গৌপগুণের হ্যায় এইসব মুখ্াগুণ গামাদের মানসিক অবস্থার 

উপরেনিতর করে না; “সইজন্য জ্ঞাতার রুচি অন্রসারে ভারা বিভিন্নক্ষেত্জে 

বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় না; ইহারা সকলের নিকটেই একইরূপে প্রতিভাত 

হয়। এক কথায়, ইহারা জ্ঞান সাপেক্ষ বস্ত নভে? ইহাদের পাত্যেকেরই তন্ধ 'ও 

স্বাধীন সত্তা আছে । 

৮. তাহা হইলে দেখ। গেল যে, 1.০০]০-এর মতাগুসারে বাস্তব পদাথেব হইরক্কম 

গুণ আছে, মুখ্য গুণ ও গৌণগ্ুণ; তবে গৌণগ্ুণের কোন বাস্তব সন্তা নাই, উত 
আমাদের মানসিক সৃষ্টি (5৬১1০6%৪ )) কিছ্দ মুখ্যগুণ আমাদেব মানসিক 

স্ট্টি নহে, ইহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে (0৮1০6৬৪ )| এইখানেই সাধারণ 

বন্তবাদের সহিত বজ্ঞানিক বন্তবাদের পার্থক্য । সাপারণ মতান্রসারে ১ পরিদুশ্ত- 

মান জগতের সবট্রকুই বাস্তব; ইহার এব বাপ্াদ বা গন্ধা যেমন বাস্তব, ইহার 

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা তেমন বাস্তব। এক কথায়, ধাহজগতে শ্রধু পুম্পাক।র 

এক পদার্থ আছে, তাহা নহে, পুষ্পের সঙ্গে সন্গে উহার গন্ধ ও বর্ণও বিদ্যমান 

আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন যে, বহিজগতে শুধু এক পুষ্পাকাব 

পদার্থ বিছাম্মান আছে কিন্তু উহার কোন বর্ণ বা গন্ধ নাই | বর্ণ ব! গন্ধ আমাদেখ 

মনের স্ট্ি; উহার কোন বাস্তব সন্তা নাই । নারী সঙ্গম্ধে কবি বলিঘাছেন, 

“অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা” ১ সেইরূপ, প্রত্যেক জড়বন্তু সম্বন্ধে 

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিতে পারেন “অর্ধেক মানস তুমি অধেকি বাস্তব” । জড় 
বন্তর দৈরঘ্য-প্রস্থ, আরুতি-আয়তন প্রভৃতি মুখ্য গুণ বাস্তব, উহারা বতিভ্গতে 

বিরাজ করে; আর বর্ণ-গন্ধ-শব্ প্রভৃতি গৌণগুণ মানগ--উহার1 মনোজগতে 

বিরাজ করে, বহিজগতে উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই 



২৫২ দর্শন প্রসঙ্গ 

মুখ্যগুগ ( [২61975861815060122811512) ) 

সাধারণ বস্থবাদের সহিত বৈজ্ঞানিক বস্তবাদের আর একটি পার্থক্য লক্ষ্য 

করিয়া আমর এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। সাধারণ মতান্থুসারে, বাহিরের ফুলটি 

সাক্ষাংভাবে আমাদের মনের মধ্যে প্রতিভাত হয়; বাহিরে যেমন আছে ঠিক 

তেমনভাবেই আমাদের মনের মধ্যে প্রতিফলিত হয় । কিন্তু [.০০৪ বলেন, 

ইহ1 ঠিক নহে । বাহিরের ফুলটি প্রথমে ইন্ড্রিয়ের মারফতে আমার মনের উপর 

ক্রিয়া করে; ফলে আমার মনের মধ্যে ফুলের এক ধারণার স্যি হমু ; পরে এই 

ধারণার মাধ্যমে আমি ফুলের কথা অবগত হইয়া থাকি । বহিজগতে যে ফুলটি 

আছে, তাহাকে বাস্তব-্ুল বলা যাঁউক $ উহা! আমার মনের মণ্যে যে ধারণার 

স্থষ্টি করে, তাহাকে মানস-ফুল বলা ধাউক। এই মানস-ফুলের মাধ্যমেই আমি 

বাস্তব-ফুলের অস্তিত্ব অবগত হইযা থাকি । তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, 

আমর] সরাসরিভাবে বাস্তব জগতের কথা জানিতে পারি না; উহার মানসরূপের 

মাধ্যমে উহার বাস্তবরূপের কথা জানিতে পারি। এইখানেই সাধারণ মতবাদের 

সহিত [.০০৪-এর মতবাদের পার্থক্য । সাধারণ মতে আমরা সরাসরিভাবে বাস্তব 

ফুলটি প্রত্যক্ষ করিতে পারি; কাহারে! মধ্যস্থতা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় নাঃ 

কিন্তু [,০০/৪-এর মতাহুসারে আমরা সরাসরি ভাবে বাশুব ফুলটি প্রত্যক্ষ করিতে 

পারি নাঃ প্রথমে উহার মানস ছবিটি লক্ষ্য করি, তারপরে উহারই মাধ্যমে, 

বাস্তব ফুলটি প্রত্যক্ষ করি । 

ঘেক্ষেত্ে রাজার স্ভিত সাক্ষাৎ পরিচর সম্ভব নহে, সে ক্ষেত্রে তাহার 

প্রতিনিপি বা প্রতিভূর (0২০0556260০) মাধ্যমেই আলাপ আলোচনা 

করিতে হইবে। [.০০৩০-এর মতানুসারে, রাজার ন্যায় এই জড়জগৎও আমাদের 

ধর ছোয়ার বাহিরে; অতএব ইহার সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে হইলে 

প্রতিনিধির সাহাষ্য গ্রহণ করিতে হইবে । আমাদের মনের মধ্যে জডজগৎ 

যে সব ধারণ|র ক্রি করিয়াছে--উহাই জড়জগতের গ্র্থিনিধি ; উহার মাধ্যমেই 

আমর। জড়ভগতের কথ। অবগত তইর। থাকি ' কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধারণ! 

জড়জগতের অবিকল 'প্রতিরূপ মাত্র: ফলে উহার মাধ্যমে জড়পদার্থের কথা 

সম্যক অবগত হওয়া আমাদের পক্ষে একটুও অস্্বিধাজনক নহে । যেমন দৈর্ঘ্য, 

প্রস্থ, নন; দূরত্ব প্রভৃতি মুখ্যগুণ; জড়পদাথের মধ্যে ইহা যেমন ভাবে বিবাজ 

করে আমাদের মনের মধেও ইহা ঠিক তেমন ভাবেই প্রতিবিশ্বিত হইয়। থাকে । 
অতএব এইসব মানস ছবির মাধ্যমে আমরা যে বাস্তব পদার্থের কথা অবিকল 
ভাবে জানিতে পারি; তাহাতে আর আশ্চধ কি? গান্ধীজীর ছবির সহিত 



তানের বিষয়বস্তু ২৫৩ 

গান্ধীজীর চেহারার অবিকল সাদৃশ্ত আছে, তাই তাহার ছবি দেখিয়া! আমরা 
অনায়াসে তাহার কথা জানিতে,পারি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মানস-ছবির সহিত 

বাস্তব পদার্থের মোটেই সাদৃশ্য নাই; তথাপি আমরা এঁ ছবির মাধ্যমেই বাস্তব 

জগতের কথা অবগত হইয়া! থাকি । ওয়াধ৭ গিয়। গান্ধীজীর যে সব নিত্য-ব্যবহৃত 

জিনিষপত্র দেখি, উহ্হাদের সহিত গান্ধীজীর যে কোনপ্রকার সাদৃশ্য নাই, তাহা 
বলাই বাহুল্য ; তবুও এগুলি দেখিয়াই আমরা গান্ধীজীর কথা ম্মরণ করিতে 
পারি; কারণ উহাদের মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যাহা আমাদের মনে 

গান্ধীজীর মৃতি পুনরুদ্রকে না! করিয়া পারে না, তাই আমর। মানস চক্ষে তাহাকে 
যেন প্রত্যক্ষ করিতে থাকি । [.০০৪ বলেন গোণগুণ সগন্ধেও ঠিক এই কথা 
প্রযোজ্য । আমরা ষে বর্ণ বাগন্ধ বা শব প্রত্যক্ষ করি--তাহার সভিত জঙ- 

জগতের কোনপ্রকার সাদৃশ্য নাই ; তবুও ইহারই মাধ্যমে আমর! জডজগহ সন্গন্ধে 

অনেক কথাই জানিতে পারি । উহার মধ্যে এমন এক শপ্তি আছে যাহা জড- 

জগতের প্রতি নির্দেশ করে, এবং জড়বস্তু সন্গন্ধে আমাদিগকে নানাবিধ মংবাদ 

প্রদান কবে। 

গোৌণগুণ (1২51016597112 0107 8115]0 ) 

কিন্ত জড়বস্ত সম্বন্ধে আমাদিগকে ইহা কি গ্রকর সংবাদ দান কবিতে পাবে ? 

পুবেই তে। বলিয়াছি, বণ বা শব্ধ বাঁ গন্ধ--সম্পূণ মানসিক ন্য।পার ; ইভা মনের 

সুষ্টি; বহিজগতে ইহার অঙ্গরূপ কোন জিনিষ নাই। তাহা তলে বহিজগতেব 

কী কথা আমর] ইহার মাধ্যমে জানিতে পারি? কিসের প্রতিনিধিত্ব ইহ! দাবী 

করিতে পারে ? ইহার উত্তরে ].9০)৩ বলেন যে, বহিজগতে শব্দ নাই বটে, তবে 

বহির্জগতে এমন কিছু আছে যাহা শব সৃষ্টি করিতে পারে ; ইহাই শব্দের হেতু বা 
কারণ, যেমন বায়ুতরল্গ | সেইরূপ, বহির্জগতে আলে। নাই বটে, কিন্তু বহির্জগতে 

ঈশ্বরের স্পন্দন তো আছে; এই ঈশ্বর-স্পন্দনই চোখে আসিয়া আলে। সংবেদনে 

পরিণত হইয়া যাইতেছে । বহির্জগতে গন্ধ নাই বটে, কিন্তু বহির্জগতে রেণুকণা 

তো আছে) এই রেণুকণাই আমাদের নাকে আসিয়। গন্ধ-সংবেদনে পরিণত হইয় 

যাইতেছে । সংবেদন মানসিক ব্যাপার, ভাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানসিক 

ব্যাপার হইলেও ইহার ঘুলে আছে এক জাগতিক উদ্দীপনা; এই জাগতিক 

উ্দীপনাই মনে আসিয়। সংবেদনে পারণত হইয়া যাইতেছে । অতএব আমাদের 
মনে যখন সংবেদনের উদয় হয় তখন উহা “হ্থভাবতঃই উহার ক্াগতিক উপকরণের 

প্রতি নির্দেশ প্রদান করে। 



২৫৪ ত্ঞান-তত্তব 

এই প্রসঙ্গে “মনোবিজ্ঞানে” আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করা 

যাইতে পারে । আমর! সাপারণতঃ বলিয়া! থাকি যে, এই বিচিজ জগৎ কত না 

রূপে ও কত না বর্ণে, কত না শব্দে ও কত না গন্ধে পরিপূর্ণ ; অর্থাৎ আমরা মনে 

করি যে শব্দ, স্পর্শ, কূপ, রস প্রভৃতি গৌণগ্ুরণগুলি সত্যই বুঝি জগতের অঙ্গে বিরাজ 

করিতেছে? সত্যই বুঝি ঘাসের গায়ে সবুজ রং লাগিয়া! আছে, বজ্বের মধ্যে শব্ধ 

নিহিত আছে, ফুলের ভিতরে গন্ধ প্রচ্ছন্ন আছে এবং কুইনাইনের মধ্যে তিক্ততা 

মিশিয়া আছে। কিন্ত আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রূপ, রস, শব্ধ কা গন্ধ সবই 

সংবেদন মাত্র; বহিজগতে ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই? বহিজগতে কোন বর্ণ নাই, 

গন্ধ নাই, স্বাদ নাই, শব্দ নাই--এসব কিছুই নাই। তাহা হইলে আছে কি? 

বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহান, শব্ধহীন এই ছুনিয়ায় তবে কি কিছুই নাই ? অবশ্তই 

আছে ; আছে শুপু তর্ক এবং তরঙ্গ-সংঘাত, আছে শুধু অণু পরমাণু এবং তাহাদের 

ক্রিয়া-প্রঞ্চিয়া । আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সবত্রই তাহাদের অবাণ গতি ; কখন 

একত্র মিলিত হইতেছে, কখন ভাঙিয়া যাইতেছে ; কখনও বা অলীম জগতে ছুটিয়া 

চলিয়াছে। ইহাদের মিলন এবং ভাঙন, গতি এবং স্থিতি, স্পন্দন এবং উত্তেজন 

--এ সমস্তই জড়জগতের ক্রিয়।); এখানে সংবেদনের কোন অস্তিত্ব নাই, সংবেদনের 
অ-্ুত্ব আছে শুধু আমাদের মনে । হারমনিরামের ভিতরে কোন ধ্বনি নাই, 

ধ্বনি আছে আমার মনের ভিতরে ; বাতির ভিতরে কোন জ্যোতি নাই, জ্যোতি 
আছে আমার মনে । বাতি হইতে যে ওরঙ্গ আসিতেছে তাহাই আমাদের চোখের 

সাহায্যে মনে বাইয়! জ্যোতিতে পরিণত হইতেছে । আমরা যদি চোখের ক্রিয়া 
ন! করিতাম, তবে ছুনিয়ায় আলো আসিত কোথা হইতে ? আমরা যদি কানের 

ব্যবহার না করিতাম, তবে ছুনিয়ার শব্দ আসিত কেমন করিয়া? আমাদের এই 

সকল ইন্দ্রির ঘদি বিকল হইয়া! যায় তবে কোথায় থাকিবে বর্ণ আর কোথায় 

থাকিবে গন্ধ? যাহার চোখ নাই, ছুনিয়া কি তাহার নিকট সম্পূর্ণ বর্ণহীন নহে? 

যাহার কান নাই, ছুনিয়া। কি তাহার নিকট সম্পূর্ণ শব্বহীন নহে? ইহা হইতে স্পষ্ট 
বুঝা যাইতেছে যে, শব্দ, স্বাদ, বর্ণ প্রতৃতি গুণ দুনিয়ার সম্পত্তি নহে; ইহা 

আমাদের মনের স্টটি। আমরা নিজেরা নিজেদের মনে ইহা স্থষ্টি করিয়া ছুনিয়ায় 

বিতরণ করিয়া দিয়াছি ; ইহা আমাদের নিজেদের ধন, অপরকে বিলাইয়! দিয়াছি ৷ 

এবং বিলাইয় দিয়া ভাবিতেছি যে, ইহা বুঝি সত্যই অপরের জিনিষ, আমাদের 
নহে। অথচ ইহা যে প্রকৃত পক্ষে আমাদেরই স্যষ্টি এবং আমাদেরই দান তাহা 

ভুলিয়। গিয়াছি । 



জ্তানের বিষয়বস্ত ২৫৫ 

অমালোচন। 

[,০০%০ দুই নৌকায় পা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । যাহারা ছুই নৌকাতে পা 

দিবার চেষ্টা করেন তাহাদের বিপদ সাধারণতঃ অবশ্ঠস্তাবী। [,০০৮০-এব 
মতান্সারে প্রত্যেক জাগতিক বস্তরই ছুই প্রকার সত্তা আছে--বাস্তব সত এবং 

মানস সত্তা । ফুলটির বাস্তব সত্ত/ আছে, তাই আমরা দেখি বা ন| দেখি 

তাহাতে ফুলের কোনই ক্ষতি হয় নী; কেহ না দেখিলেও ইহা আমাদের মনের 

অগোচরে স্বাধীন ভাবে বিরাজ করিতে পারে । কিন্তু আমর! যখন দেখি, তখন 

উহার নিজস্ব বাস্তব সত্তা আমরা দেখিতে পাই নী; আমাদের মনের বিবয়ীভূত 
এ ০০ পর অন ২ ০২ ০ পাকি শি সপ সত জপ 77 পপ সিল 

হইয়া মানস মানসরূপে উহা তখন আমাদের টি চিত্ত মধ্যে বিরাজ করে । এই মানস 
ছবির মাধ মাধ্যমেই আমর। জড়বন্ত প্রত্যক্ষ করিরা থাকি, নতুবা সরাসরি ভাবে 

জড়বন্ত প্রত্যন্স করী  আঁখীদের পক্ষে সম্ভব নহে। 1,০৩৩ বলেন, কোন 
কোন মীন ছবি জড়বন্তর অবিকল অগ্রূপ, আর কোন কোন মানস ছবি 

জড়বস্তর অবিকল অঙ্গরূপ নহে । এইখানেই 1,০০৮৪-এর বিপদ । মানল 

ছবি সত্যই জড়বন্তর অন্থরূপ কি নাঁ_তাহী। কেঘন করিয়া জানিতে পার। 

যায়? তাহার মতানুসারে রাস্তব সত্তা ও উহার মানস ছবি_সম্পূণ বিভিন্ন 

জগতের জিনিষ, বাস্তব সত্তা আছে বহিজগতে১ আন মানস ছবি আছে 

মনোজগতে | এমতাবস্থায় মানস ছবিটি সত্যই বাস্তবের অন্থুরূপ কি নী 

তাহা কেমন করিয়া বল! যার? ছুইটির মধ্যে যেটি আমাদের মনের মধ্যে 

বিরাজ করে শুধু তাহার কথাই আমর জানিতে পারি, আর যাহা আমাদের 

মনের অগোচরে বিছ্বামান থাকে, তাহার স্বরূপ জানা তো সম্তব নহে । এইখানেই 

[.০০৪-এর বিপদ । 

তাই আমর৷ বাঁলয়াছি ষে, ছুই নৌকায় পা দিতে গিয়। [,০০ তাহার নিজের 

বিপদ ডাকিয়া আশিয়াছেন। তিনি বাত্তব-জগতে বিশ্বাস করেন, আবার 

বারণ।-জগতেও বিশ্ব করেন; তাহার মৃতানুসারে আমাদের ধারণাগুলি নাকি 
বাস্তব পদার্থের অন্ধরূপ। অথচ সত্যই অন্তরূপ কি না, তাহা জাঁনিবার কোনই 

উপায় নাই । মোট-কথা, [,০১৪ যত চেষ্টাই করুন না কেন, এহ ছুই জগতের 

মধ্যে কোন সামগ্রস্তই তিনি স্থাপন করিতে পারেন না। অথচ শুধু এক জগৎ 

লইয়াও তিনি সন্তষ্ট থাকিতে পারেন না) তিনি দুই জগৎ-ই চান । তিনি চ২১৪৪115%, 

তাই বস্ত-জগৎ না:হইলে তাহার চলে না, আবার তিনি 1২610:5560636101781150, 

তাই ধারণা-জগৎ না হইলেও উহার চলে না; কারণ এই ধারণার মধ্য দিয়াই 

তিনি জড়বন্তর সন্ধান পাইতে চান--অথচ ধারণার মাধ্যঘে উহার সন্ধান পাওয়া 



২৫৬ দর্শন প্রসঙ্গ 

মেটেই সম্ভব নহে! এইভাবে ছুই নৌকায় পা দিতে গিয়! তিনি বিপদে পড়িয়া 

যান। শাস্ত্রে বলে “সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিত: । অতএব অর্ধেক 

তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে । তাই 3০:%612% বলেন যে, এই ছুইটি জগতের 

মধ্যে একটি জগৎ যখন ত্যাগ করিতেই হইবে তখন বাস্তব-জগৎটি ত্যাগ করাই 

ভাল। খন থাকিবে শুধু ধারণা-জগত, বাস্তব-জগৎ বলিগ্া কোন জিনিষই 

তখন আর থাকিবে না। অতএব পারণার সহিত বস্তজগতের কোনরূপ 

সামগ্তন্ত আছে কি না--এরকম কোন প্রশ্নই তখন আর উতথাপিত হইবে না; 

ফলে আমরা নিশ্চিন্ত চিত্তে আমাদের ধারণাঁদগতের মধ্যে নিমগ্ন থাকিতে 

পারিব, কোনরূপ সন্দেহ বা সমল্সার উদর হইবে না। ইহাই 76106125-র 

মত। কিন্ত তাহার এই মতখাদ অন্সরণ করিতে গেলে ছুনিযায় “বাস্তব” বলিয়া 

কোন জিনিষ থাঁকে না, নবই “মানলত হইয়া ঘায় ১ সবই ধারণারপে আমাদের 

মনের মধ্যে বিরাগ কবে, বাতিরে কিছুই থাকে না। ইহাকে [05911970 

বা ভাববাদ বলে। ভাভা ভইলে [২6৪]150 বা! বস্কবাদের কি হইবে? 

73617.616% বলেন থে, বস্তুবাদ স্বীকাব কবিয়া লাভ কি? বস্তবাদ ্ীকার করিলে 

ঘে সমস্যার উদ্ভব হষ, উহ্ভাব তো কোন সমাপান পাওয়া যার না, অতএব ইহাকে 

নাগ কবাই শেয়। 

97219)5061৮5 1058.11577 (132710.615য ) 

আমরা বলিয়াচি যে. [.90/৪ ছুই নৌকায় পা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 

তাহার আর এক নমূন| পাই খন দেখি তিনি জড়বন্তর গুণাবলীকে মুখ্যগুণ ও 
গৌণপগ্রণরূপে বিভাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার মতালুসারে শব স্পর্শ, 

গন্ধ প্রভৃতি গৌণগুণ; ইহারা মনঃসাপেক্ষ গুণ; আমাদের মানসিক অবস্থার 

উপরে ইহারা, নির্ভর করে। তাই যে জিনিষ আমার নিকট সুস্বাদু লাগে, সে 
নিনিষ অপরের নিকট সুস্বাদু লাগে না যে জিনিষে আমি সুগন্ধ পাই অন্যলোকে 

সে জিনিষে মোটেই স্থগদ্ধ পায় না । অতএব গৌণগুণের .কোন বাস্তর অস্তিত্ব 

নাই; ইহা আমাদের মনের স্ষ্টি, মনের মধ্যেই ইহা বিরাজ করে। কিন্তু. মুখ্যগ্ুণ 

স্থান সম্বন্ধীয় গুণ; ইহা মোটেই মানসিক ব্যাপার নহে; ইহার. বাস্তব. অস্তিত্ব 

আছে। তাই আমাদের মানসিক অবস্থার উপর. ইহ্থার স্বরূপ নির্ভর,করে, না? 
বাভা আমার নিকট খঙ্গু তাহা সকলের নিকটেই খন; যাহা! আমার নিকট 
গোলাকার, তাস্থা সকলের নিকটেই গোলাকার ; বিভিন্ন ল্লোকের নিকট ইহা 

বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় না। 

87515) ই স্বীকার করেন না । তিনি, বলেন, গৌণ গুণের ন্যায় .ুখ্যগুণও 
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ম্নঃনিরপেক্ষ নহে, ইহা ও.. আমাদের, মুনসিক. অবস্থার উপরে নির্ভর..রুরে ; . ফুলে 

ইহাও (বিভিন্ লোকের নিকটে, বিভিন্নরূপে প্রতিভাত, হয়.। টেবিলের উপরে একটি 

টাকা রাখিয়া উপর হইতে তাকাইয়! দেখ, ইহা! গোলাকার প্রতিভাত হইবে? কিন্তু 

টেবিলের এক কোণ হইতে নীচু হইয়া তাকাইয়! দ্রেখ-_ ইভা ডিম্বাকার প্রতীয়মান 

হইবে। সেইরূপ একটি লাঠি.টেবিলের উপরে রাখিয়া তাকাইয়] দেখ,, ইহা! খুজ. 
দেখাইবে ; কিন্তু জলের মৃধ্যে ডূবাইয়া দেখ, ইভা বাঁকা দেখাইবে। , ইহাতে স্পষ্ট 
বুঝা যাইতেছে যে গৌণগুণের যায় মুখ্যগ্তণেরও কোন বাস্তব- সত্ত। নাই মানসিক 

দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্নতার জন্য ইভাও বিভিন্ন রূপ. গ্রতণ করিয়া থাকে । সেইজন্য 

86:61) বলেন যে মৃখ্যগ্ুণ ও গৌণগুণের মধ্যে 1০9৩ যে পার্থক্য সৃষ্টি 

করিয়াছেন তাহা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নহে । গৌণগুণ যেমন সংবেদন ব্যতীত 

আর কিছুই নহে; মুখ্য গুণও তেগন সংবেদন ব্যতীত আর কিছুই নজে; ইহাদের 

কাহারো কোন বাস্তব-সত্তা নাই । ধর আমি 'একটি ফল দ্েখিতেছি ; ইহার এক 

বিশিষ্ট বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদ আছে; অধিকন্ত ইহার এক নিজন্ব আকুতি, অ'য়তন 

এবং ঘনত্ব আছে। বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদ-_ইহাদিগকে গৌণগুণ বলা হর; 
[.০০৪-এর মতে ইহাদের প্রত্যেকটিই সংবেদন মাত্র ; মনের মধ্যে উদিত হইয়া 

মনের মধ্যেই লীন হইরা যায়। উত্তরে 890618/ বলেন, ফলের আকুতি ও 

আয়তন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য নহে কি? ইহাদিগকে মুখ্যপ্তণ বলা 
হয় বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে ইহারাও সংবেদন ব্যতীত 

আর.কিছুই নহে । চোখ দিয়া দেখিয়া বা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া! বুঝিতেছি যে, 
ইহার আকার কিঞ্িৎ গোল এবং ইহার ওজন খুবই সামান্য । কিন্তু আমরা জানি 

যে চোখ দিয়! দেখিয়া বা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া! যাহা পাই তাহা সংবেদন 

ব্যতীত আর কিছুই নহে। দর্শন-সংবেদন, স্পর্শ-সংবেদন--সবই সংবেদন, 
এবং সংবেদন মাত্রই মনের জিনিষ, বাহিরের জিনিষ নহে । এইভাবে বিশ্লেষণ 
করিলে বুঝা যাইবে যে ফলটির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই) ইহা, কতকগুলি সংবেদনের 
সমষ্টিমাত্র। মোট কথা, ইহার সম্বন্ধে যাহাই আমরা বলি ন! কেন--সবই 

সংবেদন-লন্ধ মানসিক ত্য মাত্র । তাহা. হইলে স্বীকা করিতে হয় যে, 
বৃহির্জগৎ..বা,জড়জগৎ বলিয়া! কোন.কিছু নাই? বাহা কিছু আছে সবই আমাদের 
মনের মধ্যে. ভাব্ধার] রূপে বিরাজ করিতেছে। 

শর সালাত শা । পাও 

ইহাকে... ভাববাদ..(19521157) ,বলে। এই মতাহুসারে পৃথিবীর সব 
রা পচ কদা-85 হান 

জিন্যিই, ভাবরূপে বা ধারণারূপে.. অর্থাৎ মানস্রূপে আমাদের চেতনার মধ্যে 

প্রতিভাত হইয়া বিরাজ. করে, চেতনার. মুখ্য. যাহা, প্রতিভাত হয় না, 
০৯০০৮০০১২ তা এত কাপ মে 

১৭ 
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তাহার, কোন্ অস্তিত্ব . থাকিতে পারেনা । নুখছুঃখ। হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি 
জিনিষ যে চেতনার বাহিরে থাকিতে পারে না_তাহা' সকলেই জানে; 

ইহাদের প্রত্যেকটিই মানসিক, ব্যাপার, চেতনার মধ্যে উদিত হইয়া চেতনার 

মধ্যেই ইহারা লয় প্রাপ্ত হয়; চেতনার বাহিরে ইহাদের কোন স্বতন্ব 

অস্তিত্ব নাই। কিন্তু টেবিলু চেয়ার, ফল ফুল-ল্উরহাদেরও কি কোন..স্বতত্ 

অস্তিত্ব, নাই? ভাববা [দিগণ বলেন, উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ের্.. অর্থ .কি? 

ধ্র, বহিজগতে একটি টেবিল আছে; কিন্ত কোন্ লোকই উহাকে, প্রত্যক্ষ 

করিতে পারিতেছে. না; তাহা হইলে উহার থাকা বা না থাকার মধ্যে 
পার্থক্য কি? যাহা আমার বা তোমার বা আর কাহারো চেতনার মধ্যে 
প্রতিভাত হয় না, তাহার অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারিৰব কি করিয়া? 

আমাদের মনের মধ্যে উহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে তো। আমরা 

উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব? তাই 7361515 বলেন যে, যাহা আমাদের 

মনের মধ্যে ভাব বা ধারণা স্ুষ্টি করিতে পারে, আমরা শুধু তাহারই 
অস্তিত্ব স্বীকার করি; চেতনা-বহিভূতি জিনিষের অস্তিত্ব স্বীকার কর! সম্ভব 
নহে (5:335656 192101101 ) | 

পমালোচন। 2 (59119581577 ) 

উপরিউক্ত মতবাদকে  ইংরাজীতে 94১16০06 196811517 বলে। 

345169%%, র্লারণ এই মতে, জ্ঞাতার ভাবধারা ব্যতীত অন্য কোন বন্তরই বত 

অস্তিত্ব, নাই: পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই জ্ঞাতার ভাবধারারূপে 
বিদ্যমান আছে; জ্ঞাত-নিরপেক্ষ কোন পদার্থ নাই। “এখানে একটি কথা 
আছে। আমি ঘরের মধ্যে উপস্থিত আছি এবং সম্মুখে টেবিলের উপরে 

একখানি বই দেখিতেছি। এক্ষেত্রে আমি নিজে পুস্তক প্রত্যক্ষ করিতেছি ; 

অতএব পুস্তকের অস্তিত্ব আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ধর, 

আমি যদি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাই, তাহা হইলে পুস্তকের কি হইবে ? 

তখন কি সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের অস্তিত্ও অবলুপ্ত হইয়া বাইবে? 76115165 

বলেন, তাহা হইবে কেন? আমি ঘরে নাই বটে, কিন্তু অন্ত লোক তো! 

আছে; যে আছে, সে যখন ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছে তখন ইহা] 

তাহার মনের মধ্যেই বিরাজ করিতে থাকে; তাহা হইলে ইহার অস্তিত্ব 

অবলুপ্ত হইবে কেন? কিন্তু আমরা যদি বলি যে ঘারর মধ্যে তখন 

কেহই নাই; সকলেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কি 
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হইবে? 86615 বলেন, তাহাতেও ইহার অস্তিত্ব অবলুপ্ধ হইবে না; 

কারণ, ঘরে কোন মান্থষ না থাকিলেও ঈশ্বর তো সর্বত্রই আছেন । মানুষের 

মনে যাহা বিরাজ করে তাহার যেমন অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বরের মনে যাহা 

বিরাজ করে তাহারও ঠিক তেমন অস্তিত্ব আছে। অতএব কোন ক্ষেত্রেই 

পুস্তকের অস্তিত্ব "অন্বীকার করা যায় নী; আমার মনে বিরাজ না করিলে 

হহা আর কাহারো মনে তো বিরাজ করিতে পারে; অন্ততঃ ঈশ্বরের মনে তো 

নিশ্চয়ই বিরাজ করে, কারণ, তিনি সর্বজ্ঞ। 

ইহার উত্তরে [5005 বলেন যে, বিভিন্ন মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে 
বার্কলির ব্যাখ্যা খুব সহজ হয় বটে, কিন্তু বার্কলির পক্ষে নিজ মনের 
অস্তিত্ব ব্যতীত অপর কোন মনেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে। 
ধা যাউক, আমি ছাডাও আর একজন মননশীল কর্তা আছেন) কিন্তু 

আমার চেতনার বাহিরে তে। তাহার অস্তিত্ব সম্ভব নহে; তাহাকে থাকিতে 

হইলে আমার মনের মধ্যেই তাহাকে থাকিতে হইবে। আমার মনের 

বিষয়ীভূত না হইলে আমি তাহার অস্তিত্ব স্বাকার করিব না? যে কোন 

মননশীল কর্তার কথা লওয়া ঘাউক না কেন, এমন কি ঈশ্বরকেও আমার মনের 

মধ্যে ধারণারূপে বিরাজ করিতে হইবে; নতুবা উহার অস্তিত্ব আমি স্বীকার 

করিতে পারি না। ইহার সরল অর্থ-আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই 
নাই; আমিই একমাত্র সভ্য । তাই ঈশ্বরকেও তাহার অস্তিত্ব বজায় 
রাখিতে হইলেআমার নিকট আসিতে হয়; আমার মনে খদি তিনি ধারণারূপে 

বিরাজ করিতে পারেন, তবেই তাহার অস্তিত্ব স্থাক্কত হয়, নতুবা তিনিও মিথ্যা 

হইয়৷ পড়েন। পুথিবীতে ঘাহ। কিছু সত্য, সবই আমার মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত 

আছে; আমার বাহিরে সত্য বলিয়া! কিছুই নাই । এইপ্রকার দস্তোক্তিকে 

ইংরাজীতে 501109150) বলে; ৪০1৪- কেবল; 1296- আমি | 

আমরা পুবেই বলিয়াছি, ৫0:5169 ঠিক এইবপ সিদ্ধান্ত করিতে চান 

নাই; আমি ছাড়াও অন্তান্ত মননশীল কার অস্তিত্বে তিনি ধিশ্বাস করেন; 

ঈশ্বরের, স্বাধীন. সতা.. তো, তিনি, স্বীকার করেনই। কি স্বীকার করিলে 

ফি হয়? স্বীকার করাকে প্রমাণ কর! বলে না। 135005 তাহার মত- 

বাদকে সবিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন বে, .বার্কলির মতবাদের অপরিহা্ 
পর্িণাম__9০1755190) এই পরিণতি হইতে তাহার মতবাদকে রক্ষা কর। 

ধায় নী। এমতাবস্থায়, শ্রার্কলির মতব'দ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে মোটেই 

সম্ভব নহে। কারণ, ইহা যাঁদ ঠিক হয়। তব আমাদের সামাজিক... তীরল 
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বলিয়া, কিছুই. থাকে ।ন]? প্রত্যেকেই এক একজন.. সত্যস্বরূপ দেবতায় 

পরিণত হইয়া পড়ে। আমি যাহা জানি তাহাই, যদি শুধু সত্য. হ্য়,.তুবে 

সত্যের মাপকাঠি বলিয়া কিছু থাকে কি? খন সত্য ও মিথ্যার কোনই 
গ্রভেদ থাকে না; সব একাকার হইয়া যায়। 0 

রা 16877161212 10581189177 

এই. অসম্ভব পরিণতি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, বহিজগতের অস্তিত 

এবং বহু বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। ক্যন্ট ঠিক তাহাই করিয়াছেন 
বার্কলির ন্ার তিনি শুধু মানসিক-জগৎ লইয়া তৃপ্ত রহেন নাই; আমাদের 

মনের বাহিরে যে এক স্বতন্ত্র জগৎ আছে, তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন । 

এ বিষয়ে ক্যাণ্ট এবং লক্ একমত, তবুও তাহাদের মদ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 

আছে। লক বলেন, যাহা বাহিরে আছে তাহার এক অবিকল ধারণা 

আমাদের মনের মধ্যে প্রতিবিদ্বিত হইয়া! থাকে , ফলে এই ধারণার মাধ্যমে 

আমরা সেই বহিরস্তর কথা অবগত হইয়া থাকি। কিন্তু ক্যাণ্ট বলেন, 
ইহা অসম্ভব । আমাদের মানস ছবি সত্যই বহিবস্তর অন্রূপ কি ন| 

তাহা কেমন করিয়া বলিতে পার। যায়? পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার! 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের জিনিষ; বাস্তব সত্তা আছে বহিজগতে আর মানস 
ছবি আছে মনোজগতে । ইহাদের মধ্যে আমরা শুধু মানস ছবির কথাই 
জানিতে পারি; বাস্তব সত্তার কথ! জানিতে পারা আমাদের পক্ষে সম্ভব 

নহে; কারণ, যাহা সম্পূর্তভাবে মনের অগোচরে বিদ্যমান থাকে তাহাকে 
কি করিয়া মনের বিষয়ীভূত করা যায়? এইখানেই লকের বিপদ। এই 

বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্যাণ্ট বলেন যে আমাদের মনের, অগোচরে 

যে বাস্তব সত্য প্রচ্ছন্ন আছে তাহা চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্জেয় রহিয়া যায়। 

এইথানেই ক্যাণ্টের সহিত লকের পার্থক্য; লকের মতানুসারে, গ্রচ্ছন্ন 

থাকিলেও ইহা অজ্ঞাত নহে; আর ক্যাণ্টের মতান্থুসারে ইহা! চিরকালের 

জন্যই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। 
_ চেতলাতীত..এই অজ্ঞাত সত্তাকে ক্যান্ট “৭:828-77-75০1” বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা! নিরুপাধি-নিগুণ-সত্তু!। চেতনার মৃধ্যে প্রকাশিত 

হইলে ইহার আর রঃ নিরুন-অবস্থা থাকে না; চেতনা সম্পাতে ইহা তখন 
চেতনা-গুণসম্পন্ন হইয়া যায়।, অতএব চেতনার মৃধ্যে... প্রকাশিত, না. হইয়া 

অপ্রকট, অবস্থায় যাহা]! আদি, ও অরুত্রিমভাবে...বিরাজ,ক্রে, তাহকেই. তিনি 
প5005-10716561? বলেন লেন) টার কোন প্রকাশ নাই, বিকার শাই মিধিকার 
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নিরুপাধি হইয়! চেতনার বাহিরে বিরাজ করে বলিয়া__ইহ! চিরকালই অজ্ঞাত 

ও অজ্ঞেয় রহিয়া যায়। ক্যাণ্ট. ইহাকে. [1১98-00-15] বলিয়াছেন, তবে 

সাধারণতঃ ইহাকে ইংরাজীতে 1ব০9০০20০7 বলা হয়। [ব00036007 

অর্থাৎ অপ্রকট সত্বা; ইহার প্রকাশ শত সত্তাকে 00600109900, বা 

আবভাসিক সত্তা বলা হয়। অবভাস মানে প্রকাশ বা স্কুরণ। অপ্রক্ট 

বা পারয়াধিক, স্তর এই প্রকাশ বা স্ক'রণ সম্বন্ধে ক্যাণ্টের নিজম্ব কিছু, 

বক্তব্য, আছে। তিনি বলেন পারমাধিক সত্তা আমাদের মনের উপর ত্রিয়। 
করিয়া নানাপ্রকার সংবেদন কৃষ্টি করে কিন্ত শুধু সংবেদন আসিলেই জ্ঞান 

হয় না; এইসকল সংবেদনকে যথাযথভাবে সংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা দরকার । 

ইহাই মনের আসল কাজ। আমাদের মনের মধ্যে যে-সকল জ্ঞান স্ত্র নিহিত 

আছে-_তাহাদের সাহাম্যে আমরা সংবেদনগুলিকে যথাযথভাবে সংবদ্ধ করিয়া 

ফেলি। এইভাবে মনের সক্রিয় প্রচেষ্টায় যে জ্ঞানসৌধ রচিত হয়, তাহাকে 

আমরা আবভাসিক জ্ঞান (10010100625] 1000৬160596) বলিতে পারি। ইহ 

পারমাথিক জ্ঞান নহে; কারণ পারমাথিক সত্তা চিরকালই চেতনাতীত সত্তা) 
ইহাকে চেতনার মধ্যে ধরা যায় না; যাহাকে চেতনার মধ্যে ধর! যায়, তাহা 

ইহার আব্ভাসিক রূপ মাত্র, পারমাথিক নহে। চেতনার মধ্যে আধৃত হইলে 
ইহার পারমাথিক-বূপ আর থাকে না, তখন ইহা! অবভাসিত হইয়া যায়। 

এইপ্রকার চেতনাতীত (55059500668] ) পারমাথিক সন্তার উপর 

গুরুত্ব আরোপ “করিয়াছেন বলিয়া ক্যাটের মতবাদকে [1580505006170]- 

190) বলা হয। তবে ইহাকে 010602960811970)-3 বলা হ্ইয় থাকে, 

কারণ পারমাথিক সত্তার উপরে তিনি যত গুরুত্ই আরোপ করুন না কেন, 
এই পারমাথিক সত্তা আমাদের নিকট চিরকালই অজ্ঞাত রহিয়া যাইতেছে ; 
কেবল ইহার আবভাসিক ( চ1)000276091 ) রূপই আমরা অবগত হইতে 

পারিতেছি । কিন্তু যে নামেই ইহাকে অভিহিত করা হউক না কেন, ক্যাণ্টেব 

মতবাদ বিশুদ্ধ [0681150 বাতীত আর কিছুই নহে। বুদ্িস্ত্রের সাহায্যে 
সংবেদনগুলিকে স্ুসংবদ্ধ করি মনের মধ্যে আমরা যে আান-সৌধ রচন। 

করি-_তাহার কোনই জাগতিক অস্তিত্ব নাই; উহা সম্পূর্ণ মানসিক কষ্টি3 

ফলে আমরা ভাবের রাজ্যে বিচরণ করি, বস্তর রাজ্যে নহে । 

0015০8155 13589115127 €175861) 

তাহা হইলে দেখা গেল, যে ক্যান্ট ভাব-ছুইয়েরই অস্তিতে 

৪... আআ 1 সিং আজ জিত ৩টি 
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তাহার মতবাদের মধ্যে বস্তুবাদের...কোন.. .প্রকারু... ছোয়া. লাগিতে...পরারে 

না; ফলে তাহার মতবাদ বিশুদ্ধ ভাববাদে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু এই 

যে বন্তবিহীন ভাববাদ-_ইহা তো ভাববিলাসেরই নামান্তর মাত্র । _অতুএব্ 

বস্তর অস্তিত্ব, শুধু স্বীকার করিলে হ্ইূবে না, উহাকে আমাদের কাজে লাগাইতে 

হইবে) উহাকে চেতনাতীত বলিয়া দুরে সরাইয়৷ রাখিলে চলিবে না, উহাকে 
চেতনার মধ্যে, অধিষ্ঠিত. করিতে হইবে ; তবেই তো উহা আমাদের. চিন্তা- 

ধারাকে সংযত করিতে পারিবে । কারণ, চিন্তাধার৷ তুখন.আব বথেচ্ছভাবে 

প্রবাহিত হইতে পারিবে না? বস্তর সহিত পদে পদে সঙ্গতি বা সামগ্ন্ঠ 

রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে । এইভাবে বস্তকে অনুসরণ করিতে গিয়! আমাদের 

চিন্তাধারা স্বভাবতঃই সংযত ৬ নিয়ন্ত্রতরূপ পরিগ্রত করে ; নতুবা ্বপ্ন-ধারার ন্যায় 

ইহাও যথেচ্ছভাবে ও অনিয়ন্ত্রিতরপে প্রবাহিত হইত। অতএব ক্যাণ্ট যে 
স্বতন্থ বস্ত-সত্তার কথা বলিয়াছেন, আমর1 তাহার সার্থকতা স্বীকার করি। 
কিন্ত পূর্বেই বলিয়াছি ইহাকে তিনি কোন কাজে লাগাইতে পারেন নাই, 

কারণ তাহার মতানুসারে এই বস্ত-সত্ত! সম্পূর্ণ চেতনাতীত মন্তা (ট90256399); 

চেতনার মধ্যে ইহার কোন স্কান নাই, হহার স্থান চেতনার বাহিরে। ইহা 

যখন চেতনার মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন ইহার পারমাথিক রূপ আর থাকে 
না; ইহা তখন আব্ভামিক (01)61)017967500 ) রূপে আমাদের নিকট 

প্রতিভাত হয়। ক্যাণ্টের এই মতবাদের সমালোচনায় [75৪৫] বলেন খে 

পারমাথিক সন্ত ও আবভাসিক সত্তার এইপ্রকার বিভেদ স্থা্টি করা মোটেই 

স্্গত নহে। যাহাকে পারমাধিক সত্তা ( ই০9১6292 ) বলা হইতেছে, তাহা 
কখনও রর হইয়| অপ্রকট থাকিতে পারে না? থাকিতে হইলেই ইহাকে 

চেতনার মধ্যে অবভাসিত হইয়া থাকিতে হইবে। আর যাহাকে আবভা ভাপিক 

সত্তা ( 6১৩30006000 ) বলা হইতেছে, তাহাও কখন পারমাধিক সত্তা হইতে 
বিচ্ছির হইয়া থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ পারমাথিক সত্তাই চেতনার মধ্য 
দিয়া আমাদের নিকট অবভাসিত হইয়া থাকে. অতএব ইহা. পারমাধিক 
স্তারই আত্মপ্রকাশ মাত্র । 

একটি, উদাহরণ দিয়া কথাটি বুঝান যাউক | ধর, আমবা মনকে বলিলাম 
10012061770, আর সুথ-ছুঃখ, ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি ক্রিয়াকে বলিলাম 10196০0- 

[06007 | কিন্তু যমন কি এইসব ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এককভাবে 

বিরাজ করিতে পারে? মোটেই না) তাহা হইলে ইহা শৃন্টগর্ভ পদার্থে 
পরিণত হইয়া যায়! যে মনের মধ্য স্থথ-ছুঃখ, ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি কোনপ্রকার 
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ভাব ব! ক্রিয়া নাই, তাহা তো৷ মন নহে, তাহা শূন্য পদার্থ মাত্র; উহার 

স্বরূপ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব মনকে বিরাজ করিতে 

হইলে স্থথছ্ুঃখ প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়াই তাহাকে বিরাজ করিতে 

হয়; তাই আমরা বলিয়াছি যে পারমাথিক সত্ত। (0960) অপ্রকট 

হইয়! বিরাজ করিতে পারে না $ 1)6150206000-এর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াই 

ইহা বিরাজ করে। আবার যাহা আবভাসিক সত্তা (61360007609 ), 

তাহাও ইভার পারমাথিক সন্তা ( ০9)6001) ) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ 

করিতে পারে না। যখন স্ৃথছুঃখ প্রভৃত্তি ভাবের উদয় হর, তখন কি 

তাহারা মন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরবলম্ব হইয়া বিরাজ করে? নি 

নাঃ বস্কতঃ নই উহাদের মধ্য দিয়া ন্মাত্মপ্রলাশ লাভ কবে ; অথাৎ উহার 

মনেরই প্রকাশিত বা অবভাসিত রূপ । 
[২5৪] 5150 1065] 

তাহ। হইলে দেখা গেল থে, ক্যাণ্ট ষে চেতনা [ভিরিক্ত (6%05-0061009]) 

সন্তাব কথা বলিয়াঙ্েন তাহ! চেতনাতিবিক্ত হই টূলে এ চেতনাতীত নহে; চেতনার 

মপ্য দিয়াই উহা আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছে । হেগেলের এই মতবাদকে 

0০০)5০0৮ 10681195103 বা [9921-16811500 বলে) ইহাতে চেতন ও অচেতন, 

ভাব ও বস্ত--উভয় প্রকার সন্তারই অস্তিত্র স্বীকার করা হইয়াছে । হেগেল বলেন, 

ব্রহ্ম কখন স্ ছাণ্ডা থাকিতে পারেন ন1; গ্ির মধ্য দিয়া তিনি শিরন্তর আত্ম 

প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। হেগেলের এই ব্রদ্ধকে বেদান্তের ভাবায় আমর। 
“চিৎ* (চ২6৪$09, 0:00501050655) বলিতে, পারি ; তিনি অনন্ক জ্ঞান স্ববপ। 

তিনি শুধু মানুষের মধ) দিয়া আত্মপ্রকাশ কবিতেছেন, 'তাভ। নহে; স্স-চক্্র-গ্রহ 
নন্গত্র প্রভৃতি অচেতন পদার্থ এবং জীবঙ্তন্ধ পশুপক্ষী প্রভৃতি চেতন পদার্থ-- সকল 

পদার্থের মধ্য দিয়াই তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অতএব চেতন ও 
অচেতন--সকল পদার্থেরই মূলে আছেন. তিনি। ইহা, হইতে বুঝ] যাইবে যে, 

চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে কোন মূলগত পাথক্য নাই ; বরং, মুলে তাহারা 

একই-_একই ব্রহ্ষের বিভিন্ন. প্রকাশ, মাত্ত। তাই হেগে” বলেন যে আমাদের 

পক্ষে জ্ঞান লাভ করা! মোটেই কঠিন, নহে কারণ, যে বর্ম আমার মনের. মধো 

কাশিত, আছেন সে হু কূ্ব-চন্দের মধ্যেও, প্রকটিত আছেন, অতএব আমি 
খন ুর্-চন্দ্রের, কথা চিন্তা করি, তখন, কোন বিজাতীয় বস্তর কথ! চিন্তা করি, না। 

তখন ব্রদ্মেরই চেতনরূপে আমি ব্রন্মেরই অচেতন. রূপ্রে কৃথ! চিন্তা করি। ৷ 
১০৯ 21 | 10 5০ তি 25 ]. 829 0026 06911 [55616 (২2515 )। 
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শুধু তাহাই নৃহে, ব্রদ্ষও আমাদের, নিকট, অজ্ঞাত,ব!. অজয় থাকিতে পারেন ত্র) 
কারণ ব্রহ্ম তো আমাদের নিকট কোন বিজাতীয় পদার্থ নহেন? আমরা তো 

তাহাই প্রকাশ মাত্র । আমাদের বৃদ্ধি তাহারই বুদ্ধি আমাদের চিন্তা তাহার 
চিন্তা_শ্রধ আমাদের মধ্যে পরিমিত হইয়া একটু সসীমবূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র । 

নতুবা ঈশ্বরের সেই অনন্ত অসীম. জ্ঞানই আমাদের মনের মধ্যে প্রতিভাত 

হইতেছে ,. তিনি যাহা জানেন আমরাও ঠিক তাহাই জানি, তিনি যাহা চিন্তা 
করেন, আমরাও ঠিক তাহাই চিন্ত! করি। 4৬৮০ 150010: 11320 1083 

21690 0661 0০98106 ০06 109 08০৫৮ । এমতাবস্থায়, ব্রহ্ধাকে অজ্ঞাত বা 

অজ্ঞেয় বলিয়! বর্ণনা করা যায় কি করিয়া? আমরা যখন ব্রন্ষেরই আত্মপ্রকাশ 

মাত্র তখন ব্রহ্ম কি করিয়া আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিতে পারেন? 

এন্ন্বিথল্প জ্বাল 

জ্ঞান-জৃত্র (০8165০08158 ) 

92198687206 8720 051085188 

জ্ঞানতত্ব প্রসঙ্গে আমরা এখন যে বিষয় আলোচনা করিব--তাহার 

ই'রাজী নাম 08055০01165; বাংলায় আমরা জ্ঞান-হ্ৃত্র বলিয়া অভিচিত 

করিয়াছি । জ্ঞান-স্ত্র বলিতে কি বুঝায় তাহা আমরা যথাস্থানে ব্যাখ্যা 

করিয়াছি; এবং তত্প্রসঙ্গে তিন প্রকার জ্ঞানস্ত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছি । 

যথা, স্থান কাল এবং কার্-কারণ-তব | ইহাদের মপ্যে স্থান ও কাল সম্বন্ধে 

পূর্বেই আলোচনা কব! হইয়াছে; এখানে আমরা কার্ধকারণ-তন্ব আলোচনা 
করিব । তবে এই কার্ষ-কারণ-তবের সহিত আর একটি স্যত্রের অতি গভীর 

সম্বন্ধ আছে, উহার নাম জ্রব্য-তত্ত্ব (5010951)06 ) : বস্ততঃ এই দ্রব্যকেই 

অনেকে মূল-তত্ব বলিয়া অভিহিত করেন, যেহেতু এই দ্রব্যই কারণ” বূপে ক্রিয়া 

কবিয়া কাধ উৎপাদন করে । অতএব বর্তমান (প্রবন্ধে আমরা মোট দুইটি 

স্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব দ্রব্য-তত্্ব এবং কার্ধ-কারণ-তন্ত্ । * 

ক জ্ঞান-সুত্র প্রধানতঃ চারিটি ; ইহাদের মধ্যে দুইটি হুত্রের কথ পূর্বেই ব্যাথ্যা করা হইয়াছে, 

যথ। “স্থান” এবং “কাল” ; বাকি ছুইটি সুত্র এখানে ব্যাখ্যা কর! হইবে, যথা প্রব্য'* এবং “কার্ধ- 

কারণ-তন্ব" | ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ পৃথকভাবে আলোচনা করা হইতেছে, কারণ হুত্রগুলি 

একটু নীরস ব্যাপার ; অতএব সবগুলি সুত্রই যদি একসঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে 
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আমরা 0:8৮6৫০:% শব্দকে বাংলায় সুত্র নামে অভিহিত করিয়াছি । কিন্তু 

09658০9:9 শবের প্রকৃত অর্থ স্ত্র নহে 7 08659০915 মানে চ:6৭10866 বা 

বিধেয় পদ 7 9001০০% সঙ্থন্ধে যাহ! বল! হয়, ভাহাকেই বিধেয় পদ বা 0:541০366 

বলে। যেমন “ইহা আগুন”) এক্ষেত্রে “ইহা” ৪৮1০০০ এবং ইহার সম্বন্ধে 

যাহা বলা হইতেছে, অর্থাৎ “আগুন” চ15910866। সেইরূপ “ইহা টেবিল" 

“ইহা চেয়ার” “ইহা! বেঞ্চ” ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 5212160 “ইহ1”, কিন্তু 

ইহার সম্বন্ধে যাহা বলা হইতেছে (অর্থাৎ ৮০৭1০869) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 

বিভিন্ন, কখন “টেবিল”, কখন “চেয়ার” কখন “বেঞ্চ” ইত্যাদি । তবে এখানে 

একটি কথ! মনে রাখিতে হইবে ; টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ প্রত্যেকটিই বিভিন্ন 

বন্ত বটে, কিন্ত উহাদের প্রত্যেকটিকেই আমরা এক সাধারণ নামে অভিহিত 

করিতে পারি, যথ! দ্রব্য বাঁ 989080০6। টেবিল যেমন এক দ্রব্য, বেঞ্চ 

তেমন এক দ্রবা; অতএব উহার! যতই বিভিন্ন হউক না কেন, দ্রব্য হিসাবে 

উহারা সমান । এমতাবস্থায়, 7:591090 নির্দেশ কবিতে গিয়া আমরা ঘি বিভিন্ন 

পদার্থগুলির নামোল্লেখ না করিয়া উহাদের সাধারণ নাম যে দ্রব্য তাহাকেই 

7£591080৩ বলিয়া! উল্লেখ করি-__তাহা হইলে কোনই অন্যায় হয় না। ইহা 

ঠিক ; তবুও দ্রব্যকে আমরা 0:5015906 না বলিয়া! 080909:5 বলি; কারণ 

দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্য ইহাদের পার্থক্যের দিকেও লক্ষ্য বাখা দরকার । 

715410865 বা বিধেয় পদ বিভিন্ক্ষেত্রে বিভিন্নরকমের হইতে পারে, যেমন টেবিল, 

চেয়ার ইত্যাদি? ইহারা প্রত্যেকটিই বিচিত্র, বিভিন্ন ও মূর্ত; কিন্তু 09659০19-র 

মধ্যে কোন বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা নাই ; সর্বক্ষেত্রেই শুধু দ্রব্য। আর একটি 
উদাভরণ ; আমি বলিলাম “টেবিল উপরে আছে বা নীচে আছে, অফিসে আছে 

বা ক্লাসে আছে”। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 9150৮ টেবিল, কিন্তু :591০2:6 

বিভিন্ন, যেমন “উপরে আছে, নীচে আছে” ইত্যাদি । তবে ইহারা ফত বিভিন্নই 

হউক ন! কেন, ইহাদের প্রত্যেকেরই এক সাধারণ গুণ আছে ; যথা স্থান-ব্যাপ্সি। 

উপরে বা নীচে, ক্লাসে বা অফিসে যেখানেই থাকুক না কেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
টেবিলটি কিঞ্িৎ স্থান দখল করিয়া বিরাজ করিতেছে ; অতএব উহারা যতই 

বিভিন্ন হউক না কেন, স্থান হিসাবে উহ্ভারা এক । তাহা হইলে “উপরে নীচে, 

অকিসে ক্লাসে" প্রভৃতি পদকে যেমন আমরা 19501081 বলিতে পারি, স্থান 

বিষ্যট আরও নীরস হইয়। যাইবার সম্ভাবন! আছে; একই সঙ্গে এতগুলি গুফ বিষয় নাও 
ভাল লাগ্সিতে পারে । সেই সম্ভাবনা পরিহার করিবার জন্যই শৃত্রগুলি এইরূপ পৃথক পৃথক 

ভাবে আলোচনা করা হইল । 
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ব্যাঞ্চিকেও তেমন ঢ:81০85 বলিতে পারি। কিন্তু সাধারণতঃ তাহা বলি 

না; ঘাহা৷ বিভিন্ন ও বিচিত্র--সেই পৃথক পূথক স্থানকে 1৭1০8 বলি, আর 

যাহা উহাদের সাধারণ গুণ, সেই বৈচিত্র্যহীন স্থান-ব্যাণ্ডিকে 086929 বলি। 

সেইরূপ, “রাম গতকল্য ছিল, আজ নাই, আগামী কাল আসিবে এখানে 

প্রত্যেক ক্ষেত্রে 91০৮ রাম, কিন্তু 9:০1085 বিভিন্ন, যেমন “আজ” “কাল” 

ইত্যাদি । তবে যত বিভিন্নই হউক ন1 কেন, ইহাদের 'প্রত্যেকেরই এক সাধারণ 

গুণ আছে, যথ| কালব্যাপ্তি। অতএব “আজ” “কাল প্রভৃতি পদের ন্যায় 

কালব্যাপ্তিকেও আমরা চ1501০86 বলিতে পারি । তবে সাধারণতঃ তাহা করি 

না; যাহা বিভিন্ন ও বিচিত্র, সেই পৃথক মুহুর্তগুলিকে চ15৭1085 বলি; আর 

যাহ তাহাদের সাধারণ গুণ, সেই বৈচিত্র্যভীন কালব্যাপ্রিকে 0৪66৪০:9 বলি । 

দ্রব্য, স্থান ও কালের পরে, আর একটি 020680:5 লওয়! যাউক; তাহার 

নম কাধ-কারণ-তত্ব (0859110) | ইহাকেও প্রকারান্তরে 615010815 বলা 

ঞ্সাইতে পারে । যেমন, আগুনে ভাতি পুডিয়া গেল? বা “আগুনে বাড়ী ধ্বংস 

্ গল; প্রত্যেক ক্ষোত্রেই 0150108%5 বিভিন্ন কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই 

বুঝা যাইবে যতই বিভিন্ন হউক ন| কেন, উচ্ভারা একই কার্-কারণ-তত্বের বিভিন্ন 

প্রকাশ মাত্র; গ্রুত্যেক ক্ষেত্রেই আশখ্ুন-বূপ কারণের ফলে বিভিন্নরূপ কাধ 

সম্পাদিত হইতেছে । অতএব কাব-কারণ-ততকেও চ£501085 বল যাইতে 

পারে ; কিন্ত সাধারণতঃ তাহা আমরা করি না; স্থান, কাল ও দ্রব্যের হ্যা 

ইভাকেও ইংরাজীতে 085৪০ নামে অভিহিত করিয়া থাকি । 

এইভাবে যে কোন বাক্য বা চিন্কা-কণার কথা লওয়া ঘাউক না৷ কেন, দ্েখ। 

যাইবে প্রত্যেকটির মধ্যেই কোন না কোন 086৪০ নিহিত আছে । যেমন, 

“জাহাজ বুধবারে ছাডিবে* $ এখানে জাহাজ দ্রব্য; এবং বুধবার “কাল? 

“গাছে ফুল ফুটিয়াছে”, এখানে ফুল-দ্রব্য*, এবং গাছ "স্থান, । “বন্দুকের গুলীতে, 

পাখীটির মৃত্যু হইরা্চে”_-এক্ষেত্রে স্থান" ও “কাল? অপেক্ষা কাখ-কারণ-তত্বই 

বিশেষভাবে উল্লেখ করা ভইয়াছে । মোট কথা, এমন কোন বাক্য বা চিন্তাঁকণ! 

থাকিতে পা,র না, যাহার মধ্যে কোন একটি 0866০:5 নিহিত নাই । চিন্ত। 

করিতে গেলেই কোন একটি 080590-কে কেন্দ্র করিয়া চিন্তা করিতে হয়! 

এক কথায়, ইহা আমাদের চিন্তা ক্রিয়ার অপরিহাগ উপাদান। 
দ্রব্য-তত্তব (519815756) 

প্রথমে 981355816€ বা ভ্রব্য-তত্ব আলোচনা করা যাক | জ্রব্য বলিতে 

আমরা লাপারণুত"' তিনটি কথ! বুঝবি); ইহার গু৭, ইনাব শক্তি এবং ইভার 
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স্থায়িত্ব । একে একে এই কথাগুলি ব্যাখ্যা করা যাউক । প্রথমতঃ ইহু। গুণের 

আধার । ন্যায় দর্শন বলেন যে, কোন গুণই স্বাধীন ও স্বতন্থভাবে বিরাজ করিতে 
পারে না; কোন এক ভ্রব্যকে আশ্রয় করিয়! বিরাজ করে। যেমন ধর, শিষ্টতব; 
ইহা কি নিরবলম্ক হইয়। শূন্যে থাকিতে পারে ? মোটেই না; কোন এক ড্ব্যের 

মধ্যেই মিষ্টত্ব থাকে; এই দ্রব্য ছাড়া মিষ্টত্ব থাকিতে পারে না। তাই আমবা 
শুধু মিষ্ট বলি না) আমরা বলি, মিষ্ট গুড়, মিষ্ট চিনি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে চিনি 

বা গুড় দ্রব্য, আর মিষ্টত্ব উহার €৭। এক কথায়, দ্রব্যই সকল গুণের আধার, 

এই আধার ব্যতীত গুণ থাকিতে পারে না। তবে ভ্রব্য ব্যতীত যেমন গুণ 

থাকিতে পারে না, তেমন গুণ ব্যতীতও দ্রব্য থাকিতে পারে না। যেমশ, চিনি 

দ্রব্য ; এবং ইহার কোন গুণই নাই; অর্থাৎ যেসব গুণ ইহাতে আরোপ করা 

হয়, সে সব গুণই ইভা হুইতে বাদ দেওযা হইল 7 তাহা হইলে চিনি বলিয়া কোন 

দ্রব্য থাকিতে পারে কি? চিনি আছে, অথচ হার মিষ্টত্ব নাই, শুভ্রুতা নাই, 

আয়তন নাই ওজন নাই, এক কথায়, কোন গুণই শা ) ভা হইলে রিল কি? 

উহ্তাকে তখন শুন্য ছাড়া আর কি বল। যাইতে পারে ? তাই আমরা ধলিরাছি থে 

দ্রব্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুণ দেমন আলাদা ভাবে থাকিতে পারে না, সেইবূপ খ্রণ 

হইতে বিচ্ছিন্ন হয়া ড্ব্যও আলাদ1 ভাবে খাকিতে পারে না। দ্রব্য এ গুণ 

পৃথক বটে, তবুও ইহার! পরস্পরকে আশ্রয় করিঘা বিরাজ কৰে । তাই দ্রব্য 

ব্যতীত গুণের কোন স্বতন্ত্র ভস্তিত্ব নাই, আর গুগ ব্যতীত দ্রবোরও কোন স্বতন্ 

অন্তিত্ব সম্ভব হে | দ্রব্য না থাকিলে গুণ থাকিতে পারে না, আর গুণ ন! 
থাকিলে দ্রব্য থাকিতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ দ্রব্য শক্তির আধার। ইভার গুণ সগন্ধে যাভা, বল 
হইয়াছে, ইহার শক্তি সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা প্রযোজ্য । প্রত্যেক ড্ব্যেবই 

কিঞ্চিৎ শক্তি আছে; এই শক্তি প্রয়োগ করিয়! ইহা নিজ পন্তা বজার রাখে । 

জীবজস্থ, পশুপক্ষী প্রক্ুতি প্রাণবন্ত দ্রব্যের থে শক্তি আছে__তাহা আমর। পকলেই 

হ্বীকার করি, সেবিষয়ে কাহারো! কোন সন্দেভ নাই । কিন্ধ, জড়দ্রব্যের শক্তি 

আছে কি না--নেবিষয়ে কেহ হয়ত সন্দেহ করিতে পারেন । সেইজন্য এখানে 

জীবজন্তর উদাহরণ ন1 দিয়! জডবস্তুর উদাহরণ দেওয়া যাউক। জড দ্রব্য, যেমন 

শর টেবিল। টেবিলটি সরাইতে যাঁও, দেখিবে তোমার আক্রমণ গ্রাতিরোধ 

করিবার জন্য টেবিলও নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতেছে । অবশ্য ঘান্গষ ঘেনাবে 

শক্তি প্রয়োগ করে, টেব্লি ঠিক তেমনভাবে শক্তি প্রয়োগ করে না। তবুও 

'নিজের ভারে বলীয়ান হইয়! উহা! নিজের স্থানটুফুতে জ'[কিয়। বাঁসয়া থাকিতে চায়, 
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মহজে স্থানচ্যুত হইতে চায় না। তবে তোমার শক্তির অধিক বলিয়। তুমি জোর 
করিয়া উহাকে স্থানচ্যুত করিতেছ, নতুবা উহা নিজের স্থানেই দৃট় হইয়া বসিয়া 
থাকিত। তুমি রাগ করিয়া টেবিলে আঘাত করিয়া দেখ, টেবিলও তোমার 

হাতে 'প্রত্যাঘাত করিবে, ফলে তোমার হাত কন্কন্ করিয়া উঠিবে। এক্ষেত্রে 
তোমার হাতে আঘাত করিল কে? বল! বাহুল্য, টেবিলটি স্বীয় শক্তি প্রকাশ 

করিয়া তোমাকে জব্দ করিয়াছে । এইভাবে বিচার করিলে বুঝা যাইবে ষে 

প্রত্যেক দ্রব্যের কিঞ্চিদধিক শক্তি আছে; তাই সহজে কেহ অপরের নিকট 

নতি স্বীকার করে না; অন্ততঃ নতি স্বীকার করিবার পূর্বে ষথাসাধ্য প্রতিরোধ 
করিয়া থাকে । তবে এখানেও মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তি ছাড়া যেমন দ্রব্য 

থাকিতে পারে না, তেমন দ্রব্য ছাড়াও শক্তি থাকিতে পারে না। দ্রব্যকে আশ্রয় 

করিয়া শক্তি বিরাজ করে, আবার শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই দ্রব্য ক্রিয়া করে। 

শক্তি বাদ দিলে দ্রব্য শৃন্য হইয়া! যায়, আর দ্রব্য বাদ দিলে শক্তির কোন অস্তিত্ব 

থাকে না। সত্যই তো, ড্ব্য না থাকিলে শক্তি থাকিবে কোথায় । 

তৃতীয়তঃ দ্রেব্য-সন্তার স্থায়িত্ব । সকালে দেখিলাম একটি বালক 

লেখাপড়া করিতেছে, সন্ধ্যা দেখিলাম সে খেল! করিতেছে, এরং রাতে দেখিলাম 

সে ঘুমাইতেছে। তাভাকে বিভিন্ন অবস্থায় দেখিতেছি, অথচ সে যে একই ব্যক্তি 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । এক্ষেত্রে তাহার অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু 
তাহার সত্তার কোন পরিবর্তন নাই, সে যাহা! স্কিল তাহাই রহিয়৷ যাইতেছে । 

গরমের ছুটীর পরে আসিয়া দেখি আমার টেবিলাটির রং পরিবর্তন করা হইয়াছে, 

আগে সাদা ছিল এখন কাল হইয়াছে । তবে গুণের এত পরিবর্তন সত্বেও উহার 

আধারু কিন্ত অপরিবন্তিত রহিরা গিয়াছে; আগে উহা যাহা ছিল এখনও ঠিক 
তাহাই আছে। পচ বৎসর পরে তোমার পুরাতন ক্লাসে গিয়া দেখ, দেখিবে 

তুমি যে বেঞ্চে বসিতে, সেই বেঞ্চের শঙ্টিুকিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইয়! গিয়াছে, কেমন যেন 
একটু নডবড় করে| কিন্তু উহা যে পূর্বেকার সেই বেঞ্চ তাহাতে কোনই সন্দেহ 

নাই; উহার উপরে ছুরি দিয়া তুমি যে নাম খোদাই করিয়াছিলে তাহা এখনও 
লেখা আছে । এক্ষেত্রে দ্রব্যের শক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে বটে. কিন্তু উহার সত্তার 

কোন পরিবর্তন হয় নাই। সেইরূপ, চারা গাছটি ধীরে ধীরে বড় হইতেছে, 

উহাতে ফুল হইতেছে, ফল হইতেছে, কতরকমের পরিবর্তন হইতেছে । কিন্তু 

তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে উহ! তোমার সেই পুরাতন চারা গাছটি ব্যতীত 

আর কিছুই নহে; এত বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও উহার সত্তার কোন পরিবর্তন 

হইতেছে না। মোট কথা, উহার গুণের পরিবর্তন হয়, শক্তির পরিবর্তন হয়, 
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কিন্ত উহার বিশিষ্ট সত্তার কোন পরিবর্তন নাই । সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও ইহ 
অপরিবতিত রহিয়া যাইতেছে । তবে ইহা! যে চিরস্থায়ী নহে, তাহ! বলা বাহুল্য ; 
তবুও গুণ ও শক্তির তুলনায় ইহার স্থায়িত্ব যে অধিক-_সে বিষয়ে কোনই 

সন্দেহ নাই । 

হিউমের মতবাদ (4১ 79০51671011) 

দ্রব্য বলিতে কি বুঝি তাহ। ব্যাখ্যা করা হইল। এখন আমাদের দ্বিতীয় 

প্রশ্ন এই £হ কোথ। হইতে আমর] দ্রব্য সম্বন্ধে এই ধারণ! লাভ করিলাম ? ইহার 

উত্তরে অভিজ্ঞতাবাদিগণ (6:001010108569) একরকম কথা বলেন আর বুদ্ধিব [দিগণ 

(0২200081505) অন্যরকম বলেন । প্রথমে অভিজ্ঞতাবাদিগণের উত্তর শোন। 

যাউক | অভিজ্ঞতাঁবাদী [7000৪ বলেন যে আমর! যে উপায়ে স্-চন্দ-নক্ষত্রের 

কথা জানিতে পারি, ঠিক সেই উপায়ে দ্রব্যের কথাও জানিতে পারি । কারণ, 

হিউমের মতান্সারে সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় অভিজ্ঞত। 

(:806115006) | চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দিয়ের মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি 

_তাহাকেই অভিজ্ঞতা-লন্ধ জ্ঞান বলে। এইভাবে আমর। স্থয চন্দ্রের কথা 
জানিতে পারি, এবং ঠিক এইভাবে আমরা ব্রব্যের কথাও জানিতে পারি। 

আমি আজ দেখিতেছি টেবিলটি সাদা, আর তিন মাস পরে আসিয়। দেখিলাম 

ইহা কাল; আজ দেখিতেছি বেঞ্চটি শক্ত, কয়েক বৎসর পরে দেখিলাম ইহ] 

ন্রম হইয়া গিয়াছে ; আজ দেখিতেছি গাছটি ছোট, কয়েকমাস পরে দেখিলাম 

ইহা ফলফুলেপ্সমুদ্ধ হইয়। উঠিরাছে ; সকালে দেখিল'ম ছেলেটি লেখাপড়া 

করিতেছে, আর বিকালে দেখিলাম সেই ছেলেটিই মাঠে খেল। করিতেছে । 

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমি বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞত। লাভ 

করিতেছি । এই প্রকার অভিজ্ঞতা হইতেই আমার মনের মধ্যে দ্রব্য সম্বন্ধে এক 

ধারণার উদ্ভব হইতেছে । অতএব ইহাকে অভিজ্ঞতা-লন্ধ (৫ 695/6391$) জ্ঞান 

বলা যাইতে পারে । 

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, এক্ষেত্রে দ্রব্য বলিতে [০০৩ যাহা 

বোঝেন তাহা ঠিক দ্রব্য নহে তাহা! অন্য জিনিষ । অতএব ভুব্য বলিতে 
আমর! কি বুঝি আর হিউমই বা কি বোঝেন--তাহাই প্রথমে বিচর করা 

যাউক। , আমরা বলিয়াছি যে, দ্রব্য মানে শুধু গুণ নহে, ইহা গুণের আধারও 

বটে? কিন্তু দ্রব্য বলিতে হিউম শুধু গুণই বোঝেন, উহার আধারের প্রতি লক্ষ্য 

করেন না। তাহার মতানুসারে, চিনি বলিলে আমরা শুধু ইহার গুণ সমষ্টিই 

বুঝি, অন্য কিছু বুঝি ন1; বুঝি যে ইভার রং সাদা, ইহার ্থাদ মিষ্ট এবং ভার 
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স্পর্শ অকোমল। কিন্তু আমরা! জিজ্ঞাসা করি, এই গ্ুণগুলি জানিতে পারিলেই কি 

চিনির সম্বন্ধে সব কথা জানা হইয়া যায়? মোটেই না; কারণ, আমরা পূর্বেই 

বলিয়াছি যে, গুণগুলি তো৷ নিরবলম্ব হইয়া! শূন্কে ঝুলিতে পারে না) ইহাদের জন্য 
এক আধার দরকার--যাহাকে আশ্রয় করিয়া ইহারা বিরাজ করিতে পারে। 

কিন্তু সেই আধারের কথা আমরা জানিতে পারিব কেমন করিয়! ? হিউম নিজেই 

স্বীকার করিয়াছেন যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মারফতে, আমরা এই 
প্রচ্ছন্ন আধারের কথ! জানিতে পারি ন|; ইঙ্দরিয়ের মারফতে আমরা শুধু ইন্দ্রিয় 
গ্রাহ্ গুণের কথাই জানিতে পারি, ইহার আধারের কোন ধর! ছোঁয়া পাই ন|। 

তাই হিউমের ম্তানুসারে দ্রব্য শুধু গুণের সমষ্টি মাত্র, ইহার কোন আধার নাই। 
কিন্তু ইহাকে তো ঠিক দ্রব্য বলা যায় না; অন্ততঃ দ্রব্য বলিতে আমরা যাহা 

বুঝি ইহা ঠিক তাহা নহে। আমাদের মতানুসারে দ্রব্য -আধার+গুণ; আর 
হিউমের মতে ভ্রব্য মানে শুধু গুণ। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি-আধার বিহীন 
হইয়া গুণ কি কখন স্বতন্্রভাবে থাকিতে পারে? তাহা তো সম্ভব নহে। অতএব 

আধারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু হিউম্ যাহ! বলেন তাহাও 
ঠিক; ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ইহার অস্তিত্ব জানা ঘায় না। তাহা হইলে স্বীকার 
করিতে হইবে যে অন্বিধ উপায়ে আমরা ইহার অস্তিত্ব জানিয়া খাকি। একটু 

পরেই উপায়ের কথ। আলোচনা করা হইবে । 

গুণের পরে ক্রিয়ার কথা ল্য! াউক | আমরা বলিয়াছি যে দ্রব্যের মধ্যে 

শুধু ক্রিয়া! নাই, ক্রিযার উৎসও ইহার মধ্যে নিহিত আছে। যেমন, টেবিলে 

আঘাত করিলে টেবিলও আমার হাতে প্রত্যাঘাত করে। এক্ষেত্রে প্রত্যাঘাত 

ক্রিয়ামাত্র । কিন্তু এই ক্রিযা আসিতেছে কোথা হইতে ? কোথা হইতে শক্তি 

সঞ্চারিত হইতেছে ? শক্তি সঞ্চারিত না হইলে তো কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে 

পরে না; তবে এই শক্তির উৎস কোথায় ঠ আমাদের মতান্ছপারে দ্রব্যের 

মধ্যেই এই শক্তি শিহিত আছে ; কারণ শক্তি তো শুন্য হইতে শিঃহত হইতে 

পারে ন!; কোন উৎস না থাকিলে উহা নিশ্ঘত হইবে কোথ! হইতে ? তাই 

আমাদের মতানুসারে ডব্য » শক্তির উৎস +শক্তির প্রকাশ । উত্স হইতে শক্তি 

নিঃসরণের ফলে ক্রিয়া! সম্পাদিত হয় । কিন্তু হিউম শুধু এই ক্রিয়ার প্রতিই লক্ষ্য 

করেন ; এই ক্রিয়ার মূলে যে শক্তি-নিঃসরণ আছে তাহা তিনি স্বীকার করেন ন|। 

বস্তুতঃ: ইহা! স্বীকার করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, দ্রব্য সম্বন্ধে জ্ঞান 
লাভের জন্য তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ইন্দিয়-অভিজ্ঞতার উপর নির্গর করেন। কিন্তু 

ইন্জ্িয়ের মারফতে ৬ামরা শুধু ক্রিরা-প্রক্রিরাই লক্ষ্য করিতে পারি; ইহার জন্য 
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কোন শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে কি না তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। যেমন, 

টেবিল যে প্রত্যাঘাত করে তাহা! আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করি) কিন্তু ইহার জন্ত 

টেবিলকে ভিতর হইতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে কি না-_তাহা কি কখন 
প্রত্যক্ষ করা যায়? এবং যেহেতু উহা৷ প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেইহেতু হিউম 
উহার অস্তিত্বও স্বীকার করেন ন1। তাই তাহার দ্রব্যের মধ্যে শুধু ক্রিয়া আছে, 

শক্তি নাই । কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, শক্তি ব্যতীত কি কোন ক্রিয়া 

সম্পাদিত হইতে পারে? তাহা তো সম্ভব নহে; অতএব শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার 

করিতেই হইবে। কিন্তু হিউম যাহ! বলেন তাহাও ঠিক ; ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ইহার 

অস্তিত্ব জানা যায় না । তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্যবিধ উপাস্গে 

আমরা ইহার অস্তিত্ব জানিয়! থাকি । একটু পরেই সেই উপায়ের কথা! আলোচন। 

কর। হইবে । 

শক্তির পরে এখন স্থায়িত্বের কথা লওয়া যাউক। আমাদের মতান্গসারে 

দ্রব্যের মধ্যে শুধু পরিবর্তন নাই, উ্ভার মধো এক স্থারী সত্তাও বিছ্ধমান আছে। 
বিভিন্ন অবস্থায় প্রব্য বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে বটে, কিন্ত এই বিভিন্নতার মধ্যেও 

আমরা এক অভিন্ন সত্তার সন্ধান পাই । কিন্তু হিউম ইহ! স্বাকার করেন না । 

তিনি বলেন আজ আমর। ঘে গাছ দেখি, তিন বৎসর পরে ঠিক সেই গাছ দেখি 

না; তখন ঘাহা। দেখি তাহা এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিব; ইহাদের মধ্যে আবার 

অভিন্রতা কোথায়? ইহার উত্তরে আমর! বলি যে, সবই ঘদি পরিবতিত হইতে 

থাকে, তবে দ্রধ্য বলিয়া কোন্ জিনিষ থাকে না। যেমন ধর, মান্য । হিউম্ 

বলিবেন যে এক বৎসর আগে যে “আমি” ছিলাম, আজ চে “আমি” নাই । 

পূর্বেকার “আমি” পরিবতিত হইয়া এক নূতন “অমির” উদ্ভব হইয়াছে । কিন্ত 

আমরা জিজ্ঞাসা করি, পূর্বেকার আমি এবং খণ্মান আমি--ইহাদের মধ্যে যদি 

কোন অপরিবতিত সত্তা না থাকে, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে নৈতিক জীবন 
বা সামাজিক জীবন যাপন করা সম্ভব হম়কি? এক বখ্সর আগে আমি যদি 

কোন অন্যায় করিয। থাকি? তাহা হইলে আজ আমি উহার জগ্য অন্তাপ বোধ 

করিতে পারি কি? এক বসর আগে যে আমি অন্তায় করির়।ছলাম, তাহার যদি 

আক্ত কোনই অস্তিত্ব না থাকে, তবে আজ 'আমার পক্ষে অন্গতাপ করর কেনই 

অর্থ হয়না । এমন কি, অতীত কাজের জন্য আমাকে শাস্তি দেওয়া ব৷ পুরস্কৃত 

করারও কোন অর্থ হয় না; কারণ, যে এ কাজ করিয়াছিল সে তে! আজ নাই) 

আজ অন্য লেক আসিয়াছে । অতএব উদ্বোব পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দেওয়ার 

কোন মানে নাই মোট কথা, দ্রব্যের অপরিবর্তনীয়ত। না স্বীকার করিলে 
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আমাদের সামাজিক জীবনই অবলুপ্ধ হইয়া যায়। ইহার উত্তরে হিউম্ বলেন 
যে, সত্যই যদি কোন্ অপরিবর্তনীয় সন্তা থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা 

উহার কোন সন্ধান পাইতাম । কিন্তু ইন্ড্িয়ের মারফতে আমরা তো! উহার কোন 
সন্ধান পাই না) ইন্দ্িয়ের 'মারফতে আমরা শুধু উহার বিভিন্ন রূপই দেখিতে 
পারি, উহার অভিন্ন সত্তা কোথাও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না । ইহা আমরাও 

স্বীকার করি ; আমরাও বলি যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অপরিবর্তনীয়তার 

কথ! জানা যায় না। তবে অভিজ্ঞতা ব্যতীত জ্ঞান লাভের যে অন্য 

কোন উপায় নাই, তাহা আম্রা স্বীকার করি না। এইখানেই হিউমের 

সহিত আমাদের পার্থক্য । হিউম বলেন, জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় ইন্দিয়- 

অভিজ্ঞতা; অতএব ইন্দ্িয়ের দ্বার আমরা খন দ্রব্যের অন্তনিহিত শক্তি 
বা অপরিবর্তণীঘ সভ্তার কথা জানিতে পারি না, তখন ইহার অস্তিত্ব 

্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা বলি, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গে জ্ঞান 

আমর লাভ করিতে পারি না, তাহা অন্য উপায়ে লাভ করিতে পাৰি 

এবং লাভ করিয়! থাকি । সেই উপায়ের নাম বুদ্ধি-শত্তি বা [২6৪500. | এক 

কথায়, ভ্রব্য-তত্ব অভিজ্ঞতা-লব তথ্য নহে, ইহা বুদ্ধি-লব্ধ তথ্য । অভিজ্ঞতার 

পূব হইতেই ইহ! আমাদের মনের মধ্যে নিরাজ করে, ইহা! প্রাক-সিদ্ধ 

তথ্য । ইহাই ক্যান্টের মত। এখন তাহার মতবাদ ব্যাখ্যা করা যাউক। 

ক্যান্টের মতবাদ (4. 07০72) 

ক্যাণ্ট হিউমের মতবাদ সমর্থন করেন ন| বটে, তবে হিউমের ন্যায় 

তিনিও অভিজ্ঞতার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহার ম্তান্সারে 

অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জ্ঞান-সৌধের উপাদান সংগ্রহ করি। জাগতিক উপাদান 
হইতে আমরা যেসব সংবেদন পাই, তাহাই আমাদের জ্ঞান-সৌধের উপাদান । 

তবে মনে রাখিতে হইবে ষে শুধু উপাদান আসিলেই জ্ঞান হয় না) 

উপাদানগুলিকে যথাযথভাবে স্থুবিন্তস্ত করিয়৷ ব্যাখ্যা! করিবার জন্য বুদ্ধি ব! 

মনের ক্রিয়াও সমান প্রয়োজন । অতএব ধাহারা বলেন যে জ্ঞান উৎপাদনে 

মনের কোন সন্ত্ির সহযোগিত। নাই, তাহারা খুব ভুল করেন। মন 

নিক্ষিয় নহে; এবং যাহারা বলেন যে ইহা শৃন্ত সাদা কাগজ মাত্র, 
তাহারাও খুব তুল করেন। আমরা কেহই শুন্য মন লইয়! আসি নাই; 

মনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি জ্ঞান-সুত্র লইয়া আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যে 

দ্রব্যতন্্ব অন্তত". তাই ক্যাণ্ট বলেন যে এই দ্রব্য সম্বন্ধীয় ধারণ। আমর! 
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কেহই অভিজ্ঞতার পরে ব। অভিজ্ঞতার ফলে অজন করি নাই; অভিজ্ঞতাব 

পূর্ব হইতেই, সহজ কথায়, জন্ম হইতেই, ইহা আমাদের মনের 

মধ্যে নিহিত আছে। তাই ক্যাণ্ট ইহাকে প্রাকসিদ্ধ (৪ 77100 ) ধারণ! 
বলিয়া অভিহিত করেন । এইভাবে আমরা যে দ্রব্যের কথ জানিতে পারি 

তাহার স্বরূপ আমরা পূর্বেই ব্যাখ্য। করিয়াছি ; (2) ইহা শুধু গুণের স্মষ্টি 

নহে; গুণের আধারও বটে 5 (11) টি মন্যে শুধু ক্রিয়। নাই, ক্রিয়া-সম্পাদনের 

জন্য শক্তি-সঞ্চারণও আছে, (41) ইহার পরিবর্তন অ!ছে, কিন্ক বিভিন্ন পবি- 

বঙনের মধ্যেও ইহার এক অভিন্ন সত্ত। বিদ্যমান থাকে । এক কথায়, নানা- 

বিধ গুণ বুকের মধ্যে ধারণ করিয়।৷ এবং বনুবিধ অবস্থার মপো বিভিন্নভাবে 

ক্রিয়। করিয়াও যাহা নিজন্ব বিশিষ্ট সভভ। বজায় রাখিতে পারে- তাহাকে 

দ্রব্য বলে। বলা বাহুল্য, অভিজ্ঞতার মাধ্াযে এই দ্রব্য-তন্্বের সন্ধান 

পাওয়া যায় নাঃ অভিজ্ঞতার পুৰ হইতেই ইহ] আমদেব মনের মণ্যে 

বিরাজমান আছে। বস্তুতঃ অভিজ্ঞতাকে ধণাধ্থনাবে 

ইহার কাজ । 

আর একটি কখা! বলিয়াই এই প্রসঙ্গ শেব করা যাইবে । ক্যণ্চ বলেন 

0968০15 বা জ্ঞন-স্থত্র মনের মশ্যে বিরাজমান আছে বটে, ভবে ইত] 

শুধু আমার বা তোমার মনে বিগ্তমান নাই; প্রাভোক মঠমের মনেই 5৮ 

সমভাবে বিছ্যমান আছে। তাই কেবল আমি ব। তৃমি এব খুজেব মাপামে 

ল্তা করি, তাহা নহে যে যেখানে মনতষ আডে সকলেই এইভাবে চন্ু। 

কবে । এক কথাব, ইহ আমাদের সাধজনীন সম্পতি, কোন বাকি বিব্ষের 

"ম্পন্তি নহে । কিন্তু কেন ইহ নার্বজনীন সম্পর্ডি তাহার কেন ব্যাখ্য! 

»[মব। ক্যাণ্টের নিকট হইতে পাই না। তিনি শুধু বলন দে, সকলের মনেই 

গান, কাল প্রভৃতি স্ত্র বিছাযান আছে; পল সকলেই একই চে চা 

পরে । কিন্তু আমর জিজ্ঞাসা করি-_-পবঝ্লের মনেই এইসব একই রকমের 

চত্র আসিয়! জুটিল কেমন করিস্না ? সকলেই কেন একই 1 চিন্তা করে ? 

' প্যাণ্ট ইহার কোন উত্তর দেন লাই; ইভার উত্তর দিগ্া্ছে। হেগেল। ভিশি 

লন, আমার মন ও তোমার মনের মলো কেন মুগ পাথকা নাহ । 

গম] সকলেই এক অঙ্গীম ব্রন্দের সসীম প্রকাশ মাত যে ভগবৎ-শক্তি 

শ[ম[র মনে ক্রিয়া করিতেছে, সেই ভগবংশক্তিই তোমার মনেও জিয়া 

ধরিতেছে। এক কথায়, "মামাদের একলের চিস্থার মধ্যেই একই ভগবং- 

বণ ক্রিয়া করিতেছে ; তাই ম্ব্ং ভগবান যেসব সুত্র অগ্রধাধী চিন্তা করেন। 
১৮ 

নদ/ বিচালিত কর। - 

স/ নস 
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'আমরাও ঠিক সেই সব তত্র অনুযায়ী চিন্তা করিয়া থাকি। ফলে, আমর! 

সকলেই একই চে চিন্তা করি। 

কার্-কারণ-তন্ব (058.9551165) 

দৃব্য-তত্বের পরে এখন আমরা কাধ-কাঁরণ-তত্ব ব্যাখ্যা কারব | কার্ধ-কারণ 

সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিলে আমর! ইহার যে তিনটি (প্রধান লক্ষণ দেখিতে পাই-__ 

তাহাই প্রথমে উল্লেখ কর। যাঁউক | 

(১) “কারণ আগে আসে; “কার্ষ' আসে পরে । আগে বন্দুক হইতে গুলি 

বাহির হয়, তারপরে পাখী গুলিবিদ্ধ হয়; আগে পাখী গুলিবিদ্ধ হয়, তারপরে 

পাখীর মৃত্যু হয়। প্রথম ক্ষেত্রে গুলি-আসা “কারণ এবং গুলি-বিদ্ধ তওয়া, 

“কার্য আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গুলিবিদ্ধ হওয়া 'কারণ' এবং মৃত্যু হওয়া “কারধ”। 
যেখানেই কার্ধকারণ সঙ্গদ্ধ আছে, সেপানেই আমরা এইরূপ প!রম্পর্ধ 

(30006581092, ) লক্ষ্য করিয়া থাকি; অর্থাৎ “কারণের” পরে “কাধ” 

সংঘটিত হয়। 

(২) “কাধ” যে শুধু পরে আসে তাহা হে উহা না আসিয়া পারে না, 
অর্থাৎ আসিতে বাধ্য। বৃষ্টি হইলে মাঠ জলে ভিজিয়। যায়। এক্ষেত্রে বৃষ্টি 
আগে আসিতেছে, ইহ কারণ) আর মঠ ভিজিয়া যাইতেছে ইহ| “কার্ষ?। 

পি পি 

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা ঘাইবে যে, এখানে বৃষ্টির সহিত ভিজার এমন এক 
নিবিড় সম্বন্ধ আছে যে বুষ্টি আসিলে মাঠ ন| ভিজির| পারে নাও ইহা ভিজিবেই | 

এই'্রকার অনিবাধ সম্বন্ধকে ইংরাজীতে পি 5০9৪5৪7৮ ০01006061070% বলে। 

কারণ এবং কাধ” পরস্পরের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে কারণ 

আপিলে উহার কার্ধটিকে আসিতেই হইবে , না আগিরা উপায় ন|ই!। পাখীটি 

গুলিবিদ্ধ হইলে উহার মৃত্যু অবশ্যন্তাবী । যেখানে এই প্রকার অনিবারধ ও 

অবশ্যন্ত/বা সংঘোগ নাই সেখানে কারধকারণ সম্বন্ধ থাকিতে পরে না। উদাহরণ__ 

ধর, এই বছরে আকাশে ধূমকেতুর উদয় হইল, তারপরে দেশে বন্থার প্রাছুর্ভাথ 

হঈটল। শুধু আগে আমদিলেই যাঁদ কারণ” হর এবং পরে আপিলে “কাধ হয়, 
তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ধূমকেতু “কারণ আর বন্য! উহার “কার্য । কিন্ত 
ইহাদের মধ্যে সত্যই কি কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে? ইহা স্বীকার করা 

সম্ভব হইত, যদি আমর! প্রমাণ করিতে পারিতাম যে ঘতবার ধূমকেতু উঠিযাছে, 
ততবারই বন্যার প্রকোপ দেখ। গিক্ঝাছে। কিন্তু উহ! তো ঠিক দহে। গতবছরেও 
তে। ধূমকেতৃ উঠিদ'স্থিল, কিন্তু কৈ ? সেবার তো৷ বন্যায় প্রাছুর্ভাব হয় নাই। তাহা 
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হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ধূমকেতু ও বন্যার মধ্যে কোনরূপ অনিবার্ধ 
বা অপরিহার্য সংযোগ নাই ; অর্থ/ৎ ধূমকেতুর পরে বন্যা আসিতে পারে, আবার 
নাও আসিতে পারে ; কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই । সেইজন্য ইহাদিগকে আমরা 

কাধ-কাঁরণ স্বত্রে আবদ্ধ ঝলিয়া মনে করিতে পারি না। তাই আমর! বলিয়াছি যে, 

একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার পরে আমিলেই উহাকে “কারণ” নামে অভিহিত 

করা যায় ন। “কারণ হইতে হইলে উহাদের মধ্যে অনিবাষ সম্বন্ধ থাক1 চাই 

অর্থাৎ এমন সম্বন্ধ থাক চাই যাহার ফলে কাধটি ন1 ঘটয়। পারে না| 

(৩) কিন্তু কেন ন! ঘটিয়া পারে ন।? ইহার্ উত্তর এই যে, প্রত্যেক কারণেরই 

এক বিথিষ্ট গুণ বা ধর্ম আছে, যাহাকে আমর! উহার নিজন্ব শক্তি বলিয়া 

বর্ণনা করিতে পারি। এই শক্তির প্রভাবেই বথাষথ কাধ” সংঘটিত তইয়। 

থাকে । গুলির মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যাহা পাখীর “দহে বিদ্ধ 

হইলে উহার হত্যাসাপন না করিরা পারে না। বিষ খাইলে মৃত্যু হয়; 

এক্ষেত্রে বিষকে আমর! “কারণ” বলি, যেহেতু বিষের মধ্যে এমন এক শক্তি 

আছে ঘাহা মান্থযের দেহে প্রবেশ কৰিলে তাহার প্রাণন।শ করিতে পারে 
চিনির মধ্যে পেশক্তি নাই, তাই চিনি খাইলে আমাদের মৃত্যু হয় ন|। 

তাই আামর। বলিয়াছি ধে, প্রত্যেক কারণের এক শিজন্ব শণ্ডি আছে) 

সেই শক্তির ঝ্য়াতেই কাধ সপ্ঘটিত হ্য়। ধৃনকেতুর মধ্যে অন্থারকষের 

শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু বন্থ। নংঘটনের পক্তি ইহার নাই; তাই ধুমকেতু 

আপিলেও বন্ধা হয় না। বন্যা হয় অন্য কারণে ১ যেমন, প্রচণ্ড বর্ষায় নদীর 

সাধ ভাঙিয়া গেলে বন্তার প্রাছুভাব হর । এক্েতে নদীযোতের বে খক্তি, 

আছ্ে--সেই “ক্রির প্রভাবেই বন্যার উদ্ভব হয়। সেইরূপ আগুন হইতে নে 

এক্তি আপিয়। যখন কেটলি ভি জলের মণ্যে ক্রিয়া করে, তখন উহা হইতে বাম্প 
নির্গত না হইয়া পারে না। আগুন ইহার “কারণ; এক্ষেত্রে আগুন্রে তেজেই 

“কার্য? সংঘটিত হইতেছে (10000000 ) | 

হিউমের মতবাদ (4৯ 0০5£97107 ) 

উপরে আমর। কাঁধ-কারণ সম্বদ্ধের তিনটি লক্ষণ উল্লেখ করিলাম; যথা ।১) পর 

পর আসা (২) অনিবাধ ভাবে আসা (৩) এবং শক্তি প্রয়োগ করা। বল! বাহুল্য, 

সকলেই ইহা স্বীকার করেন না। যেমন, হিউম; তিনি শুধু প্রথম লক্ষণটিকেই 

সত্য বলিয়া! গ্রহণ করেন, অপর ছুইটি লক্ষণ তিনি স্বীকার করেন নাঁ। এ প্রসঙ্গে 

তিনি যাহা বলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানঘোগ্য । তিনি বলেন, যে তিনটি লক্ষণের 
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কথা বলা হইতেছে-_উহাদের সত্যতা আমর] জানিতে পারি কি করিয়া? তাহার 
মতান্গসারে জ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উপায় অভিজ্ঞতা (£6116006) | 

ইন্দডিয়ের মাধ্যমে আমরা ঘাহা জানিতে পারি, তাহাই শুধু গ্রান্থ ; আর যাহা ইন্দ্রিয় 
অভিজ্ঞতার বাহিরে, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে; উহ্1 অগ্রাহ্া। তাই 

তিনি বলেন ঘে উপরি উক্ত লক্ষণগুলি যদি আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা 

পড়ে, তাহা হইলে উহাদের অস্তিজ্র আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করিব ; কিন্তু উহাদের 

সম্বন্ধে কোন প্রকার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা যদি সম্ভব নহে বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহ 

ইইলে উহাদের সত্যতা স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না । হিউমের 
মতান্তসারে; উপরি উক্ত প্রথম লক্ষণটিই শুধু উত্জিয় গ্রাহ্য বিষয়; অপর লক্ষণগুলি 
মোটেই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্া নহে। সেইজন্য তিনি প্রথম লক্ষণটিকেই শুধু স্বীকার 

করিয়াছেন, বাকী দুইটি তিনি গ্রহণ করেন নাই । এখন তাহার মতবাদ 

একটু সবিস্তারে আলোচনা করা যাউক। 

(১) আমাদের হ্যায় হিউমও বলেন যে, আগে আসে “কারণ” পরে 

আসে কাধ | তাহার মতানুসারে, এই পারম্পঘ শ্বীকার না করিয়া উপায় 

নাই । যাভা আমর? সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার 

করা যার ন!। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইভেছি, প্রথমে গুলি বাহির হইল 

তারপরে সাখীটি গুলিবিদ্ধ হইল; প্রথমে তুমি জল পান করিলে, তারপরে 

তোমার তৃষ্ঝ। নিবারিত হইল; প্রথমে বুষ্টি হইল, তাবপরে মাঠ জলে ভিজিয়া 

গেল, £থমে লোকটি বিষ থাইল, তারপরে তাভার মৃত্যু হইল। প্রত্যেকটি 

ঘটনাই আমর] স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি । এইরূপ গান জ্ঞানকে কেহই 
অঙ্কার করিতে পারে না! অতএব "কাব" যে কারণের পর আসে, সে বিষয়ে 

হিউম আমাদের সহিত একমত | 

(২) আ।মর। আরও বলিরাছি যে কাধ যে শুধু পরে আসে, তাহা নহে, ইহা 
71 আসিয়া পারে না) তহা আসিতে বাণা। কিন্তু ভিউম ইহা স্বীকার 

করেন ন!। তিনি বলেন একটি ঘটনা অতীতে ঘটিয়ছে বলিয়। উহা. যে 

গত্যেকবারেই ঘটিতে থাকিবে, এমন কথা জোর করির। ব্লা খায়, ন|। 

আজ বৃষ্টিতে মাঠ ভিঙগিয়া গেল কটে. কিন্তু ভবিষ্যাতিও যে মঠ ভিজিয়। 

ম্ইবে, তাহার প্রমাণ কি? আজ মাঠ ভিজিয়া। গিয়াছে; ইহা আম 

প্রত্যক্গ করিতেছি ; কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা তো আজ কেহই প্রত্যক্ষ 

করিতে পারে ন।; অতএব ভবিষ্যতের কথা এখন আমি কেমন করিয়া বলিতে 
পারি? আগ ধি, পান নবাঁর ফলে রামের মৃত্যু হল) অতএব বিষ 

সপ 
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পানকে আমর! তাহার মৃত্যুর “কারণ” বলিতে পারি। কিন্তু রামের মৃত্যু 
হইয়াছে বলিয়া শ্তামেরও 'যে মৃত্যু হইবে, তাহা আমরা কি করিয়। বলিতে 

পারি? €তোট কথা, যে বিষয়ে আমাদের কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নাই বা 

সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার সম্ভাবন। নাই-_সে বিষয়ে আমরা জোর করিয়| কিছুই বলিতে 

পারি না। বলিতে পারি না বটে, তবে বলিয়া থাকি । যেমন আমরা সকলেই 

বলি ষে আগুনে হাত দিলে হাত পুডিয়া ঘাইবে। তবে ইহার অর্থ এই 
নহে যে আগুনে হাত দেওয়া এবং আগুন হাত পুডিয়। যাওয়া ইহাদের 

মধ্যে সত্যই এক অনিবাধ এবং অবশ্বন্াবী সম্বন্ধ আছে। ইহার অথ এই 

যেঃই আমরা বন্তবার এইরূপ ঘটন। ঘটিতে দেখিয়াছি; ফলে আমাদের মনের 

মধ্যে ইহা এমন ভাবে গাথিয়া গিম্নাছে যে, আগুন দেখিলেই আত আমর। 

হাত পুডিয়া যাইবার কথ] চিন্ত। করি। মনোবিজ্ঞানে ইভাকে [৫৬ ০1 

£১8500186100, বলে। রাম ও শ্যাম ছুইজনে এবসঙ্সে থাকে, একসন্ষে 

থেলে এব একপর্জে কলেছে আমে; ফলে হভাদের মধ্যে এমন এক 

অন্ষক্ষ স্থাপিত হইয়া যায় যে রামকে একলা দেখিলেই আমি শ্তামেব কথ! 

স্মরণ করি। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ ধদি মনে করে যে রাম এ ম্যামের 

মধ্যে কোন এক অনিবাষ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তবে তাহা খুবই "ভুল 

হইবে; কারণ, আমর! স্পঞ্ইই দেখিতেছি যে অনেক ক্ষেত্রে রাম আছে অথচ শ্যাম 

নাই। তথাপি রামকে দেখিয়া! আমি শ্যামের কথা ভাবি, উহ1 আমার মন্বে 

সংস্কার মাত্র--আর কিছুই নহে । সেইরূপ আগুন দেখিয়া আমর] হাত পুড়িবার 

কথা ভাবি; উহাও মনের সংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে, নতুবা ইহাদের 

মধে; কোনরূপ অবশ্ন্ত।বী অনিবাধতা ( 05559881 (901)206100 ) নাই । 

(৩) আমর। বলিয়াছি যে, প্রত্যেক কারণেরই এক যথাযথ শক্তি আছে; 

সেই এপক্ডির গ্রিরাফলেই “কাধ” সম্পাদিত হইব খাকে । গুলি আসিয়। যখন 

পাখীর গায়ে লাগে, তখন উহা প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে; এই ক্রিয়া 

ফলেই পাখীর দেহ বিদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ শক্তি-প্রলেগের কথা হিউম 

মোটেই স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, আমরা শুধু গুলি প্রবেশ করিতে 

দেখিতেছি ; কিন্ত উহার সহিত শক্তি প্রবেশ করিতেছে বা এ শান্তি গিয়! 

দেহের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে_এসব কথা কোথা হইতে আপে? কেহ কি 

কখন শক্তি প্রব্শে করিতে দেখিয়াছে বা দেখিতে পারে? সেই শক্তি গিয়। 

দেহের ভিতের কি করে বা না করে-তাহা কি কেহ কখন প্রত্যক্ষ করিতে পারে? 

হিউম স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যে বিষয়ে আমাদের কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা 
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নাই, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা সঙ্গত নহে। অবশ্য কবি ইচ্ছা করিলে 

অনেক কথাই কল্পন1 করিতে পারেন বটে, তবে কবির কল্পনা! আর দার্শনিকের 

যুক্তি একই জিনিষ নতে। গুলি আসিয়া যখন পাখীর দেহ স্পর্শ করে, 

তখন উহার পক্তি পাখীর দেহে সঞ্চারিত হইয়া নানাবিধ ধ্বংসান্মক ক্রিয়া 

সম্পাদন €%:০0০০100)) করে-ইত্যাদি কল্পনা! করা খুবই সহজ; কিন্ত 

উহ! কল্পনা, যুক্তি নহে। সত্যই কোন শক্তি সঞ্চারিত হয় কি না, তাহার 

প্রমাণ চাই। হভিউমের মতাঞ্নারে, প্রমাণ পাইতে হইলে অভিজ্ঞতার 

মাধ্যমেই প্রমাণ পাইতে হইবে। কিন অভিজ্ঞতার মাপ্যমে আমরা খন উহার 
কোন প্রমাণ পাই না, অর্থ।ৎ সাক্ষাৎ্ভাবে আমরা যখন কোন এন্ডি-সঞ্চ।রণ 

প্রত্যক্ষ করিতে পারি না_-তখন উহার অস্তিত্ব অস্বীকার কবাঁই 

যুক্তি-সঙ্গত।% 

সমালোচন। 

হা হইলে দেখা গেল যে কাধ-কারণ সম্বন্ধে আমরী ঘে তিনটি লক্ষণেব 

কথা রর |ভাদের মপ্যে একটিমাত্র লক্ষণই হিউম স্বীকার করেশ , 

বাকী দুইটি লক্ষণ তিনি স্বীকার করেন না। যেমন, এক্তি প্রয়োগের দলে 

“বর্ষ” সম্পাদিত হ্য ইত] তিনি শীকার করেন না) যেভেতু অভিজ্ঞতার 

মাধ্যঘে আমর উহার কেন সন্ধানই পাই নাঁ। দ্বিতীবতঃ, কাধ ও কারণের 

মধ্যে অনিবার্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে -ইভাঙ তিণি শ্বীকার কবেন ন।, যেভেতু 

এক্ষেত্রে ও আমরা অভিজ্ঞতা হতে কোন দমথন পাই না । উরি ভি মাধামে 
শপ ০ শশী শী পপ পাপী শশী তে শিস সস সপ শশী শন তা ও পি ০ শপ পা শ পা শি তি তশি ৩০ পপ পিপিপি শাসিেস্পিশা শি শীত শা শিস শি পপ শিপ শি 

পচ তাই অনেকে বলেন বে, আমর! যদ্দি জাগতিক অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষা না করিয়! 

মানসিক অভিজ্ঞতার দ্বিকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে হিউমের এই আপত্তি হইতে হয়ত রক্ষা 

পাইতে পারি । বহির্ভগতের দিকে লক্ষ্য করিলে শক্তির ক্রিয়া প্রক্রয়া লক্ষ্য বর! যায় না! সত্য 

_-যেমন, গুলির শন্তি কখন পাখীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং কেমন করিয়াই বা উহা! ক্রিয়। করে, 

তাহ! কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না বটে--কিস্ত অন্তর্জগতের দকে লক্গ্য করিলে উহার ক্রয়! 

প্রক্রিয়। আমরা স্পষ্টভাবে উপলদ্ধি করিতে পারি। আমরা যখন সংকল্প পূর্বক কোন 

কাজ করি, যেমন মনোযোগ সহকারে প্রবন্ধ লিখিতে বসি বা বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করি 

তখন আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করি যে, মন হইতে প্রণ্, শক্তি নির্গত হইতেছে এবং মেই শক্তির 

প্রয়োগেই যথাযথ কার্য সম্পাদিত হইতেছে । এইভাবে মানসিক অভিজ্ঞতার ফলে আমর! যে 

শুধু শক্তির কথ| জানিতে পারি, তাহ! নহে; শক্তি যে আগে আসে এবং “কার্য পরে 

অ।মে--তাহাও বুঝিতে পারি; এবং আরও বুঝিতে পানি যে যথাষথ শক্তি প্রয়োগ করিলে 

যথাযণ কার্ধ সংঘটিত ৮1 হইয়া পারে না। এক কথায়, আমরা “কার্য কারণ” সন্বপ্ধের 

তিনটা লক্ষণই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। 

শা ৬০১ 
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আমরা একটিমাত্র লক্ষণের প্রমাণ পাই--তাহ। পারম্পর্য সঙ্ধন্ধ। অতএব হিউম 

শুধু ইহারই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাই 'তীহার মতাঙ্গসারে “কারণ” মানে 
সেই ঘটনা যাহা আগে আসে আর বকার্ধ” মানে সেই ঘটনা যাহা পৰে 
আসে । এইভাবে পুনঃপুনঃ সংঘটিত হইলে ' উহাদিগিকে আমরা কার্ধকা!বণ 
সঙ্দ্ধে আবদ্ধ বলিয়া মনে করি। 

আমরা হিউমের মতনাদ গ্রহণ করিতে পাবি না! 65) তিনি বলেন, 

যাহা বারে বারে আগে ছাদে ভাত কারণ”) আর যা! পরে আসে 

তাহা “কার্ম”। তাহা তইলে বলিতে ভবে যে, রবিবার সোঘব।রের কারণ, 

যেহেতু ববিপার আগে আাসে, আর মোমবার পরবে আদে। সেইকপ দিন 

রাত্রির কারণ, ব। রাত্রি দিনেল কারণী, দেতেতু একটি অঙ্টটির পরে আছে । 
বোজই আগে আমি কলেছে আসি, তারপরে ন্ট! পন্দেত তাহা ভশে 

পি বলিতে হইবে যে আমার আসাই পণ্চ। পডাব কারণ? এইসব উদাহরণ 
হইতে বুঝা যাইবে যে চিউম কার-কারণের” মে সঙ্ঞ। নিদেশ করিক়!ঙ্গেন 
তাভা মোটেই গ্রভণবোগ্য শে | শ্রগাখ পাবন্প্ বাতীত "আরে। কিছু” চাই 

রাস 

-বাহরি জন্য একটি ঘটনাকে করুণা এলহ আগ্তটিকে কারা বলা মাইত 

পাবে এই আরে কিছু লঙ্গণের কথ। আমরা নথাস্থানে শিদেক। দিয়াছি 

কিন্ত ঠিউম সেরকম কোন লক্ষণ শবে বলিত পাদেশ মাত দ্বিতায়তভঃ, 

“পির ক্রি ব। শক্ছি গ্রযোগের কখ। হিউন ঈাকার কারন না অথচ শব্তির 

ক্রিম। স্বাকার না করিতে বতমান ম্গে বিজ্ঞান্রে আভ্তিতঃ আন্বীকার করিত 

হঘ। সকল বিজ্ঞানের দ্পত্তঘ্র 00056158007 00096161202 010615% ২ 

৬৩ মতাটমারে কোন বঙ্ুর খাস নাই, কৌন শির আম নাই শজি, 

রূপাঞ্তর গ্রহণ কবিতে পারে, যেখন পেলের স্ুপ্নতাক্তি মোটিরেব চলংশভ্তিত 

কপা 2 গ্রে 
পি ৫ ৮ রি রর টে 29৮1 টির 

হইতে পারে, কিন উচ্। কখনও ধান হছে পারে না তহাঠ 

টা টে মূলঙ্ছর » বস্তুতঃ শপ্ডি লইয়া বিজ্ঞানের কাববার 1! পদার্থবিজ্ঞান, 

জ্ঞান, শ্থিতিবিজ্ঞান প্রভৃতি হভৌভবিজ্ঞান সাদ্ই এ, ভঘ অভিজ্ঞ খ্বীকার 

করিয়া ৮ এবং উশ্ভার উপব নিভর করির1 ভাঙার আজ মে জন সৌধ 

ন্মিণ করিয়াছে, তাভার কাধনাবিতা আজ কেছঈ অথীকার করিতে পারে 

না। এমতাবস্থায় হিউমের মতবাদ গ্রভণ করি! তামর। কি করির। শক্তির 

অস্তিত অস্ব/কার বিরত পারি? 

রি 
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হিউমের সহিত আমাদের মতভেদের মূল কারণটি ব্যাখ্যা করিয়া এই 

গ্রসঙ্ের উপসংহার করা হইবে । হিউম বলেন যে, জ্ঞানলাভের একমাত্র. 

উপায়; ইক্্রিয়-অভিজ্ঞত| ; অতএব ইন্দট্িয়ের দ্বারা আমরা যখন কার্ষের অনিবার্ধতা 

বা কারণের শক্তি-সঞ্চারণতা জানিতে পারি না, তখন ইহার অস্তিত্ব স্বীকার 
করা যায় না। আমাদের মতানুসারে, তাহার এই তথ্যটি আংশিকভাবে 

সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে । আর্ধশকভাবে সত্য, বেতেতু শুধু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 

অনিবাঘতা! ও শক্িপঞ্চারণতার কগা ঘে জানিতে পারা যায় না, তাহা সকলেই 

স্বাকাব কবেন; কিন্তু মভিজ্ঞত। ব্যতীত জ্ঞান লাভের থে অন্ত কোন উপায় 

নাই_ তাহা অনেকেই শ্বীকাব করেন না, আমরাও তাহ। মানি না । আমাদের 

মতাগ্তন!রে, অহিজ্ঞতা ছাছা অন্ব উপায়ে আমবা নানাবিধ জ্ঞানলাভ করিতে 
পারি ১ করিয়া খাকি | সেই উপায়েব শাম বুদ্ধি শক্তি ব। [২০5০০ | এক কথায়, 

কার্য কাবণ-তন মভিজ্ঞতা-পন্ধ তথ্য নহে, ইহা বুদ্ধিলন্ধ তথ্য । অভিজ্ঞতার 

পূর্ব হইতেই ইহ! আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করে; ইহা গ্রাকসিক্ধ 

তথা । ইহাই ক্যাণ্টেব মত। এখন তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করা ঘাউক। 

ক্যান্টের মতবাদ (£১ 27191) 

ক্যাণ্ট হিউমেব মতবাদ সম্থন করেন না বটে: তবে ভিউমের ন্যায় 

ভিশিও অভিজ্ঞতার উপরে মথেষ্ট গ্রক্ধ আরোপ করেন। তাহার মতান্গসারে 

অভিজ্ঞত! হইতেই আমরা আ্ান-সৌদের উপাদান সংগ্রহ করি। তবে মনে 

রাগিতে হইবে মে, শুধু উপাদান আসিলেই জ্ঞান তয় না, উপাদানগুলিকে 

ঘথাখভ[বে এুবিন্তন্ত কবিয়া ব্যাখা! করিবার জন্য নুদ্ধি বা মনের ক্রিয়াও 

সন'ন প্রয়োজন | অতএব যাঁহাবা বলেন থে, জ্ঞান উৎপাদনে মনের কোন 

সক্রিয় সভষেংগিত; নাই, তাভার। খুন ভুল করেন। তীহারা বলেশ যে, ইহ। 

শনা সাদ! কাগজ মার, ইহার ঘন্যে কিছুই নাই । কিন্তুক্যাণ্ট তাহা স্বীকার 

করেন না। তাহার মতাগ্সারে আমরা কেহই শূন্য মন লইয়া আসি নাই 

মনের সঙ্গে নঙ্গে কতকগুলি জ্ঞানহত্রও লইয়া আসিয়ছি, তাহাদেব মধ্যে 

কার্করণ-তন্ব অন্যতম | তাই কাণ্ট বলেন যে, এই কার্ষ-কারণ সন্বন্কীয 

ধারণ। আমর! কেহই অভিজ্ঞতার পরে বা অভিজ্ঞতার ফলে অজর্ন করি নাই; 

অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই, সহজ কথায়, জন্মা হইতেই ইহা আমাদের মনের 

মে” নিহিত আছে । তাই ক্যাণ্ট ইহাকে প্রাকসিদ্ধ (4 00911) ধারণ: 

বলিয়। অভিহিত কণবুন। এইভাবে আমর যে কাধ কারণের কথা জানিতে 
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পারি, তাহার স্বরূপ আমরা পূর্বেই ব্যাখা। করিয়াছি, (2 কার্ষের আগে 

আসে কারণ, (৫) কারণের পরে কাধ” না আসিয়। পরে না (8) “কারণ, 

হইতে শক্তি প্রয়োগের ফলেই কাষ সম্পাদিত হয়। আমরা পূর্ণেই বলিয়াছি 

যে অভিজ্ঞতার মাপ্যমে এই তত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, অভিজ্ঞতার 
পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে বিদ্যমান থাকে । বস্তুতঃ আমাদের 

অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে পরিচালিত করাই ইহার কাজ। 

হলান্বিথস্প প্রগলল 

উপসংহার 

দর্শনশাস্ত্রের প্রধান বিষয়গুলি একে একে আলোচনা কবা হইল ১) এখন 

এই পুস্তকের উপসংহার করা হইবে। আমরা প্রথমে আগবংতন্ন আলে।চন। 

করিয়াছি; ঈশ্বর আছেন কি না, তাহার স্বরূপ কি, মাগ্ষযের সহিত এবং 

বিশ্বজগতের সভিত তাহার সম্বন্ধ কি--ইত্য।দি বিষয় 'গ্রথম খণ্ডে আলোচিত 

হইয়াছে । দ্বিতীয় থণ্ডে আমরা অধ্যাজ্-তত্ব আলোচন। করিয়াছি; 'আম। 

ছে কি না, তাহার সহিত দেহের সম্পর্ক কি, আত্মা অমর কি না, 

ক আবার সহিত পরমাজ্মার সম্বন্ধ কি--ইত্যাদি বিষয় সেখানে আলোচিত 

হইয়াছে । পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে আমর। প্রাণ ৬ প্রাণীর সম্বন্ধে আলোচন। 

করিয়াছি । প্রাণ ৬ প্রাণীর উত্পত্তি প্রপন্নে যেসব বিডি মতবাদ আছে 

তাহ: সেখানে ব্যাখ্যা কর] হ্ইয়ছে। চতুণ গণ্ডে আমর! জঙ-ঙব্খ আলোচ5'' 

করিয়াছি; জড় পরথাণু হইতে কি করিয়। বিশবপরঙগাগু বিবতিত হইল, এই 
[বিবর্তনের পশ্চাতে ঈখরের নিয়ন্ত্রণ আছে কি না, স্কান ও কালের সহি 

এই বিবর্তনের অন্ধ কি-ইত্যাদি বিষ সেখানে আলোচিত হইয়াছে । 

তারপরে চতুর্থ খণ্ডে আমবা মূল-তত্ব আলে!চন। করিয়।ছি । এখানে প্রকৃত 

পক্ষে কোন নৃতন বিষয় আলোচিত হর নাই। ঈশ্বর এবং আত্মা সন্্ধ। 
প্রাণ এবং পরমাণু সম্বন্ধে আমরা যে বিভিন্ন পিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি-_ 

তাহাদের সমন্ধর সাপনপূবক, এখানে এক এক্যের সন্ধান কর! হইয়াছে। এ 
এঁক্যই আমাদের মৃল-তত্ব; উহাকে আমরা বেদান্থের ভাবায় ব্রহ্ম চৈতন্য বলিয়! 

উল্লেখ করিতে পরি । “এই ব্রন্মোপলব্িই আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ট | 
উহ্াকেই আমরা সত্য, শিব এবং সুন্দরের আদর্শ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি । 



৮৬৪২ জ্ঞান-তত্্ 

উপরে যে বিষয়বস্তগুলির উল্লেখ কর! হইল-_উহা অনুধাবন করিলেই 
আমরা বুঝিতে পারিব যে দর্শন-শান্ত্রের আলোচ্য বিষয় (9০০০৩ 01 চ1)110- 

৪০1১1) ) কত ব্যাপক এবং বিশাল। সাধারণ ভাষায় বলা যায় যে, স্বর্গ 

হইতে মর্ত_ সবই আমাদের দর্শনশান্ত্রের বিষয়বস্তু । ঈশ্বরের কথা হইতে 

আরম্ত করিয়া আত্মার কথা, প্রাণের কথা, জড়ের কথা--সবই যখন আলোচনা 

করা হয তখন আর বাকী থাকে কি? তারপরেও যাহ! কিছু বাকী 

থাকে, তাহার আলোচনা! কর! হইয়াছে, পুস্তকের শেষ খঞ্জে, “জ্ঞান-তন্বে”। 

কারণ, সর্ববিণ জ্ঞান আহরণ করাই যখন দর্শনশাস্ের উদ্দেশ্ত, তথন ইহাও 

একবার বিচার করিয়া দ্রেখ দরকার যে, এইসব জ্ঞান লাভ কর সতাই 

আমাদের পক্ষে সম্ভব কি নাঁ_বিশেষতঃ আত্মা এবং পরমাআ। সন্বদ্ধীর জ্ঞান | 

কারণ আত্ম! ও পরমাত্ম। তো ইন্দিষগ্রাহা বস্ত নহে) ইতীরা প্রত্যেকটিই 

অতীন্ডিয়-তত্ব । তাই ভাবত: প্রশ্ন উঠে- আমাদের ল্লায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে 

এই সব অতীব্দিযতন্ত উপলব্ধি কর! কি সম্ভব? দর্শনশাস্ের “জ্ঞান-তৰ” 

বিভাগে এই প্রশ্ন আলোচনা করা হইয়াছে । ভাহা হইলে দেখা যাইতেছে 

গে দর্শনশান্সের আলোচ্য বিষ কুদূর প্রসারা, বিশেব সমস্ত লিষয়ই এখানে 
আলোচন! করা হইয়া থাকে, |, 

1৫ রমাদান 01 9086710658% 

'তবে কি দশনশাস্কে [0০501008618 বা বিশ্বকোষ বলিয়া অভিহিত 

করিতে হইবে » আপাততঃ তাহাই ভো *নে ভয়। উহার প্রত্যেক বিভাগের 

জন্য কতরকনের শাস্ত্র আলোচনা কবা দবকার, তাহা উল্লেখ করিলেই আমাদের 

কথার যথার্থত!। উপলন্দি কর! যাইবে ! ভগবত ও অধ্যাআ্ু-তঞ্ অলোচন। 
করিতে হইলে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মশাপ্র অধ্যয়ন করা দরকার | বেদ বেদান্ত, 

গীতা উপনিষদ__সদস্তই অহ অধ্যয়ন করিতে হইবে । বাইবেল কি বলেন, কোর।ণ 

কি বলেন, কন্ফুসিয়াস কি বলেন, আর নৃদ্ধদেবই বা কি বলেন- সবই 

জানা দরকার । দেখানে যত মহাজ্ঞানী মহাজন যেসল মহাসতা আবিষ্কার 

করিথ। গিযাছেন--তাহাদের সহিত সম্যক পরিচিত ন! হইতে পারিলে 

আমাদের পক্ষে পরম-তন্্ব সন্ধান করা সহজ হয় না। তারপরে, ভগবং- 

তিতের জন্য ন। হইলেও, অন্ততঃ অপ্যাত্স আলোচনার জন্য শীভিবিজ্ঞান ও 

মুনাবিজ্ঞান অন্তশীলন_ করা অপরিহাধরূপে প্রয়োজন। দেহের সর র সহিত মনের 

সম্বন্ধ কিঃ আমর! দৈহিক সুখের জন্য, কাজ ্ করি, না আত্মিক সখের জন্য 

কাজ করি) মান্ষ জীবনের, উদ্ে্ কি, মৃত্যুর পরে আমাদের আত্মার কি 
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পরিণতি হয়--ইত্যাদি ব্িয় আলোচন। করিতে হইলে মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান_ 
অনুশীলন করিতেই হইবে । 

উহার পরে আসে 'প্রাণ-তত্বঃ ইহার জন্য বদ 3191985 এবং 2০0108% 

স্ধী় পুস্তক অবস্তা পাঠ্য , 73871005 1:80780€ প্রভৃতি মনীষীগণ প্রাণী 
সঙ্গন্ধে যেসব গবেষণা করিয়া গিাছেন তাহার সহিত পরিটয় ন| থাকিলে 
আমাদের পক্ষে প্রাণতত্ব আলোচনা কর! অসম্ভব । তারপরে আমর] জড়. 
তত্বের কথা বলিয়াছি 4: ইহার, জন্য (01361707505) 15105) £১50:015007% 

শে ০ 

(িস্িত 

প্রভৃতি, ভৌত- বিজ্ঞান অপরিভার্ধরূপে প্রযোজন।.. পরষাখুর গঠন সঙ্গন্ধে 

01767071505 কি বলেন, জডবস্ত্রর শক্তি ও গঞ্তি জঙ্গন্ধে 100095105 কি বলেন, 

এবং গ্রহনক্ষত্রের ক্রিরা-প্রক্রিয়। সঙ্গদ্ধে £586:90020 কি অন্থমান করেন_ 
সবই আমাদের জান! দবকার; নতুবা জটজগত সম্বন্ধে আমরা জান লাভ 

করিব কেমন করিযা % সর্বশেষে আমর। থে জ্ঞাণতদ্বের কথ। উল্লেখ করিষাি, 
উহার জগ্ত 1০৪1০ এবং ৮55০০1995 আলোচন। করা প্রযোজ্ধন | আমাদের. 

জ্ঞানের সীমা কতদূর, আমর। কিভা [বে জ্ঞান জ।তবুণ করি, সন বাগ 
শত ১ লি | এছ 

কাধ-কারণ বলিতে আমর! কি বুঝি-উত্যাদি সব তর্ক-বিজ্ঞান ও মানস- 
পি শিম ৮ বউ শর 9 ০০০৩ দি? ৬১ সপিস্পাঘ। এ এ ৮ সে লি ০৯৫৫০ প্র | লি ০০০ 

বিজ্ঞানের বিময়বন্ত ; অতএব জ্ঞান-তত আলোচন। করিতে ভ চলে এইসুপ বিওান 
শা. পিপি পা জী সি সদ কি ডর পতন আক) কল অস্ত 

সন্দন্ধে বি শেষ ব্ৃৎ্পন্তি খ দ্বক পার | 
শি পক | ৯ ৬ ১৪৯, ৯৯ আজ 

সস 

এই দিক দিয়। চিন্ত। করিলে দর্শন-শাঞ্কে সত্যই এক বূহৎ বিগ্বকোৰ 
বলিয়া অভিভিত করা যাইতে পারে । এখানে বেদ বেদান্ত প্র বন পমশান্ 

হইতে আ'রম্ত করিয়া পদার্থবিজ্ঞান, রপায়ন-বিজ্ঞান “প্রস্ততি প্রত্যেক ভৌত- 

বিজ্ঞানেরই স্থান আছে 7; আব প্রাণীবিজ্ঞান, শীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির 

“তা কথাই নাই ইহার। সবই দশনশ।বের অন্থছূক্ত । সেইজন্য দর্শনশাস্ত্রকে 

অনেকে বিজ্ঞানসমুভের সমষ্টি (300:909] ০6 ৪]1 90160069 ) বলিয়া বণন। 

কখেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে | প্রথমতঃ মনে রাখিতে ভবে দে. বিজ্ঞানের 

সংখ্যা এক নুহ, বিজ্ঞানের সংগা! বহু 1. এই অসংগ্য নৈজ্ঞানিক বিসশ্ 

পরদশিতা লাভ করা কাহারে! পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব দর্শনশাস্ত্রকে 

ঘি বিজ্ঞানসমূহের সমষ্টি বলিয়া অভিহিত করিতে হয়, তাহ। হইলে, বলা 

বাহুল্য, কাভারে। পক্ষে দার্শনিক হওয়া সম্ভব হয় না; ফলে দর্শনশাস্ 
একেবারে অসম্ভব হইয়! পড়ে। কিন্তু দর্শনশাস্্ত তো অসম্ভব নহে) বহু 
পুরাকাল হইতে দর্শনশান্ত্র আলোচিত হইয়। আসিতেছে, এবং এখনও হইতেছে 3 

অথচ কেহই তো সর্ববিগ্যাবিশারদ নহেন। তাহা হইলে কি করিয়া বল! যায় 



২৮৪ দর্শন প্রসঙ্গ 

যে দর্শনশান্ত্র বিজ্ঞানসমূভের সমষ্টি মাত্র ? তারপরে, আর এক কথা । বিজ্ঞান ও 

দর্শনের মধ্যে এত মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান যে তাহাদিগকে একই পধ্যায়তৃক্ত 

কবা যায় ন।। নিয়ে ইহাদের পার্থক্যগুলি যথাক্রমে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে | 

দর্শন ও বিজ্ঞান 

(১) উহাদের বিষয়বস্তু । পৃবেই বলিয়াছিঃ বিজ্ঞান একরকমের নহে, 

বু রকমের; বিজ্ঞানের সংখ্যা বহু, যেমন পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, 

উদ্ভিদবিজ্ঞান, আনোবিজ্ঞান, নীক্সিবজ্ঞান ইত্যাদি । প্রত্যেকটি বিজ্ঞানেরই 

এক নিজস্ব বিষয়বন্ত্, আছে । এ বিষয়বস্তু ব্যতীত অন্য বিষয় কইয়। ইহা 

আলোচন। করে না মেখন। নশোবিজ্ঞান ১ ইহা শুধু মনের কথা লইয়াই 

আলেচিনা করে, [দর কথা বা রামায়ণিক পদার্থের কথা আলোচনা 

করে না। আবাব উদ্ভিপবিগ্ঞান_শুধু উত্তিদের কথাই ইহার আলোচ/ বিষয়, 
কোনবূপ নৈতিক তথা এখানে আলোচিত হয় না। এইভাবে আমাদের সমস্ত 

জ্ঞানব্য তথ্যকে বিজ্ঞান খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়। ফেলিয়াছে। উহাদের 

বিভিন্ন খণ্ড লইয়! বিভিন্ন বিজ্ঞান রচিত হইয়াছে । ইহাতে সুবিধা এই হ্ইয়াছে 

যে, কোন বৈজ্ঞানিককেই বনু বিষয় লইয়া ব্যাপৃ্ড থাকিতে হয় না, শুধু নিজের 

নির্দিষ্ট বিষয় লইঘাই তিনি মগ্ন খাকিতে পাবেন । ঘিনি পদার্থবিজ্ঞান অন্কশীলন 
করেন, তিনি শুধু পদার্থবিজ্ঞানই অঙ্গশীলন করেন, অধ্যাত্মবিজ্ঞান লইয়। তিনি 

তাভার শক্তি বার করেন না। এইভাবে শুধু এক নিদিষ্ট বিষয়ে তাহার সমস্ত 
শক্তি প্রয়োগ করাতে তিনি এ বিষয়টি অতি পুঙ্ান্পুঙ্খভাবে অন্ুশীলন করিবার 
স্যোগ পান; কলে এ বিষয়ে বহু তথা আবিষ্কার করিয়া তান আমাদের 

জ্ঞানভাগার বর্ধিত করিতে পারেন । কিন্তু দর্শনশাপ্রের পক্ষে এইবূপ পুঙ্থা্ট- 
পুঙ্খ 5 ঘ্টনাপু্ _অন্রশালন, বকর। সা াপডে। [১91571) _এবং 1-8100870 

! 

১০১ 
উদ্দি 
ডা 

সপ রা পা৮৯ পপি এ পা করব শা 

যুভাবে_ বু জীবন্ত লইয়া গবেষণা করিয়াছেন, কোন দার্শনিক 

পৃ্ডিতের প্ম : ভাহ। সম্ভব নহে তাই [নি ঘটনাপুঞ্জ ( ( 1)509115) পরিহ।র 

করিয়! শপ সিদ্ধ ২ মেষন ধর, 1981%/10 বন 

জীবজন্র জগ্া ইতিহাস নিরাক্ষণ করিয়। বলিলেন যে প্রতিকূল পরিবেশের 

সহিত নিরন্তর সংগ্রম করিতে হয় বলিয়া তাহাদের দেহাভ্যন্তরে নুনারূপ 

প্রকারণের (90912091005) হৃষ্টি হয়) এইসব প্রকারণের প্রভাবেই 

জন্কগুলি দীরে ধীরে পরিবন্তিত হইয়া বিভিন্নরূপ গ্রহণ করে; . এইভ[বেই 
বানর হইতে মাঠ, বিবতিত হইয়াছে । ডারউইনের এই মূলতথ্যটি লইয়া 



উপসংহার ২৮৫ 

দার্শনিক পণ্ডিত তখন তাঁহার গবেষণ। শুরু করেন; যেসব ঘটনাপুগ্জের উপর 

ভিত্তি করিয়া [08710 তাহার এই তথ্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন-_সেসব 

বিষয়ে দার্শনিকের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই । সেসব বিষয়ে 1.070810 বা 
অন্যান্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যাহা ভাল বিবেচন! করেন, বলুন; তাহাদের 

পরস্পরের মধ্যে ষত খুমী তর্কাতকি করুন, তাহাতে দার্শনিকের কিছুই বলিবাব 
নাই। তিনি শুধু অপেক্ষা করিয়া থাকেন কখন তীহাদের আলোচনা ্ষে 

হইবে । এইসব প্রাথমিক আলোচন!র ফলে রা লে শেদ সি্ধান্ছে আসিয়া 

পৌছেন, সেই শেষ সিদ্ধান্তই দর্শনের বিচাধ বিষয়, উহাদের প্রাথমিক আলোচন। 
দর্শনের বিচার বিষয় নহে। সহজ কথায় বল যায় যে, বিজ্ঞান যেখানে ত|ভাব 

কাজ শেষ কবেন, দর্শন সেখান হইতে তাহার কাজ আবন্ত করেন । 

€২) উহাদের দৃষ্টিবিন্দু 
তাহা হইলে দেখ! গেল যে বিজ্ঞানের ঘটনাপুঞ্ধ লইব। দর্শনশা 

আলোচনা করেন না। দর্শনশ| স্ব আলোচন। করেন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত 

লইয়।। এই সিদধান্তগুলি থে সবক্ষেত্রে একই রকমেব নহে, তা 

বলাই বাহুল্য। বিষয়বস্তর বিভি্নতার জন্য উহাদের সিদ্ধান্ক€ বিডি হয 

থাকে কিন্তু যেক্ষেত্রে উহাদের বিদয়বস্থ বি ভয় নভে সেঙ্গেজেও উহাদে 

সিদ্ধান্ত বিভিন্ন হইতে পাবে। যেখন ধর, শব্দ) আনে [বিজ্ঞান বলে, আসব 

যে শব্দ শুনি তাহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার; অতএব মনের পিক দির| 

উহ্নাকে বিচার করিতে হইবে; খন বুঝ| যাইবে ধে উভ| মনের অবদান 

ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু পদাথবিজ্ঞ।ন বলে ঘে মুনর দিক ছ্যি। 

বিচার করিলে শব্দের কোন মূল কারণ খুদিয়া পাযা যাইবে না উহার 

নুল কারণ নিহিত আছে বহিষ্জগতে ; অভএব বহিজগিতেই উহার সন্ধান 

করিতে হইবে, অন্তত্র নহে; ভখন স্পষ্টই বুঝ। মাইবে যে উহা বাধুতরক্গ 

ব্যতীত আর কিছুই নহে। মোট কথা; প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই . এক নিজ 

ষ্টিভঙ্গী আছে; সেই দুষ্টিভঙ্দী, হতেই ইহা! তাহার বিযিয়বন্ত বিচার করিয়া 
রথ কে, অন্য ৃষ্টভঙ্গীতে কিরূপ দেখায়_তাহা সে বিচার, করিত ফর ন!। 

ইইভাবে প্রত্যেক বিজ্ঞানই বিভিন্ন ষ্টিবি্ ই বিচার করে বালয়' 
পারে ও উতর রর সদ 

শী শপ 

নী 

৯ 

হাভাদের সিদ্ধান্টগুলিও' বিভিন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে স্থবিপ। যেমন আছে, 

তেমুনু..অস্ুবিধাও..আছে, প্রচুর ! কুবি. এই... যে,...কোন এক..বিজ্ঞানের 
০ এ এ 

পক্ষে একই সে ব্ভিন্ন দিক. হইতে বিচার.করা. সহজ. নহে, .সঙ্গতও নহে। 
রা + হি নিজকে ডুব সং 

চারণ, একই মুহুর্তে বিভিন্ন দিক হইতে বিচাব করিতে গেলে বিগরটি গভীবভালে 



৮৬ জ্ঞান-তত্ব 

অনুশীলন করা যায় না) উহাতে যে বিশৃঙ্খল! ও বিশ্রান্তির কৃষি হ্য 

জান আহরণের, পক্ষে. মোটেই অঙ্গ, অবস্থা নহে। সপ 
যে-বিভিন্ন দিক . হইতে চিন্তা না ক্রিয়া. র্বদাই, একই দৃষ্টিবিদু হইতে চিন্তা 
করিলে আলো[চুনার পরিধি নিতান্তই. সংকীর্ণ হইয়া. পড়ে । প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই 
এই অবস্থা ঘটিয়াছে ; নিজন্ব দৃষ্টিবিন্দু ব্যতীত অন্য দৃষ্টিবিন্দু হইতে চিন্তা 
করা হয় না বলিয়া কোন বিজ্ঞানই তাহার বিষ্যবন্তর সামগ্রিক রূপটি উপলব্ধি 
করিতে পারে না, সংকীর্ণ দৃষ্টি হইতে উহার এক অসম্পূর্ণ রূপই শুধু 
উপলব্ধি করিতে পারে। সেইভন্য শিশিরকণ|র মধ্যে বিজ্ঞান শুধু চ9010967 
এবং 0%598৮ই লক্ষ্য করে, ইহার মপ্যে থে অসীম সৌন্দর্য ও রহশ্য 

লুক্কায়িত আছে__তাহার কোন সন্ধান পায় না। সেইরূপ মানবদেহ খ্যবচ্ছেদ 
করিয়৷ খারীর-বিজ্ঞান শুধু নাভ এবং স্বাযু, পেশী এবং লিভার প্রত্তির কথাই 

জানিতে পারে, '্রাণম্পন্দনের কোন সন্ধান পায় না। 

বৈজ্ঞাশিক দৃষ্টিবিশ্ুর এই প্রকার সংকীণতা ও অসম্পূর্ণতা পরিহ [র করিবার 

একমাত্র উপায-_দাশণিক দৃষ্টিবিু। কোন এক বিজ্ঞানের কোন এক বিশিষ্ট 

সিদ্ধান্ত লইয়া দর্শনশাপ্থ ভূপ্ধ থাকিতে পার পা) অন্যান্ত বিজ্ঞানের অন্ঠবিপ 
সিদ্ধান্তের সহিত তুলনামূলক বিচার করিতে হয়। এইভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত 
তথ| খিি দৃষ্িবিশুর সমর সাধন করিতে হয় বলিয়া দাশনিক দৃষ্টিবিন্দু 
যোকরূপ ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে, ভাহার একটি উদাহরণ দেওয়: 

যাউক। পদার্থ-বিজ্ঞান গতে জবন্ত মাত্রেরই স্থান-ব্যাপ্তি আছে এবং টান্ঘ, 
প্রস্থ, উচ্চতা আছে? ইহাই সমস্ত বিশ্বলগৎ পবিব্যাপ্প করিয়া রহিয়াছে, 
বন্ততঃ ইভ| হইতেই বিঞ্চরা»র উদ্ভুত হইয়াছে । আবার রিডার মতে 

বলির। এমশ এক্ পদাথ আছে যাহার মধ্যে কোন প্রকার জড় গুণ 

রে ; ইহার দৈর্ঘা, প্রস্থ, উচ্চতা নাঈ, ইা স্বানহীন ব্যাপ্তিহান চৈতন্তময় 
পদার্থ । তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠেএই মনোময পদার্থের উদ্ভব হইল 
কেমন করিয়া? জড় পদাথের সহিত ইহার কোনপ্রকার সাদুষ্গ নাই, অতএব 
জড় পদার্থ হইতে ইহার উদ্ভব হইতে পারে না। জড পদার্থ হইতে জড় 

সদৃশ বন্তই উৎপন্ন হইতে পারে, সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী “ঘনের” উৎপত্তি 
হইতে পারে না। এইভাবে জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান পরস্পরের সহিত 
ঘবন্ব করিয়া আমাদের এই বিশ্বজগংকে ছুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া কেলিতেছে । 
প্রত্যেকেই কুপমত্ুকের ন্যায় নিজ নিজ ক্ষুদ্র পরিধির মপে" নিবদ্ধ রৃহিয়! 
যে সিদ্ধান্ত করিতেটে তাহার সহিত অপর সিদ্ধান্তের কোন সামঞ্তস্ত নাই), 
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বরং প্রতিদ্বন্বিতা আছে। কিন্তু মানুষের মন প্রতিদ্বন্দ্িতায় তৃপ্ত থাকিতে 

পারে না) দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সর্বদাই বিরোধী চিন্তায় বিক্ষিপ্ত থাকা মাগুষের 
পক্ষে সম্ভব নহে। তাই প্রতিদন্দী সিদ্ধান্তগুলির সামগ্তস্ত সাধনপুবক" এক 
বিরাট এক্য স্থাপনের জন্য তাহার মন চঞ্চল হইয়া ওঠে। ইহার জন্য, 
দার্শনিক ৃষ্টিবিন্দুর প্রয়োজন। তাই দার্শনিক পণ্ডিতগণ সিশ্বান্ত করেন যে, 
জড় ও চেতন, পদার্থের মধ্যে কোন প্রকার ও গ্রতিদন্দিতা থাকিতে পারে না; 
উহার! বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহাদের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য 
নাই$ উহার! একই .ব্রদ্মের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যে ব্রহ্ম চৈতন্ত জড়ের মধ্যে 

প্রকটিত আছে, তাহাই আমাদের মনের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। 

এইভাবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধাস্তগুলির সময় সাপনপৃধক এক ব্যাপক একা 

স্থাপন করাই দর্শনশান্ত্রের কাজ (61211950101)5 90195690056 00৮5 0£ 97৪ 

901615565 1000 ৪, 00105156106 10110. ৮1৪৬ )1 তখন আমরা কুপমণ্ডকের 

ক্ষদরত্ব পরিত্যাগ করিরা জ্ঞান সমুদের অসীমঞ্জ উপলব্ধি করিতে পারি । 

(৩) বিজ্ঞানের মুল-তত্ব 

বিজ্ঞান ও দরশন--কেহই কাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না, উভার! 

উভয়েই পরস্পরের উপর শিডরশাল | বহুবিধ গব্ষেণ। করিয়। বিজ্ঞান থে সকল 

সিদ্ধান্তে আপিয়। পৌছে, সেই সকল পিদ্ধান্ত অন্রশীলন করাই দরশনশাস্ত্রের 

প্রধান কাজ; এই সিদ্বান্তগুলির মধ্যে সামঞ্ধগ্য স্থাপন করিয়। এক ব্বাট 

ধক্যের সন্ধান করাই ইহার লক্ষ্য। এই দিদ্ধাপ্তগ্ুলি যখন বিজ্ঞানেরই 
অবদান, তথন আন্র। অনায়াসে বলিতে পার বে বিজ্ঞন্রে দানেই দুর্শন- 

শান্তর সমৃদ্ধি: এক কথার, বিজ্ঞানের শিকট দর্শপশাস্র খণী। সেইবুপ, 
বিজ্ঞানও আবার দর্শনশাস্ত্রের নিকট খণী, দর্শনশান্ত্রের সাহায্য না৷ পাইলে 

বিজ্ঞানের কাজ অসম্পূর্ণ বহিয়। যায়। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। 

প্রত্যেক বিজ্ঞানই কতকগুলি অবশ্ঠ স্বাকাধ তব্বের উপর 'প্রতিষ্িত, যেমন স্থান; 

কাল ও কাধকারণতন্ব । পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান 

এরীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যেক বিজ্ঞানই মাশিরা লইয়াছে যে “স্থান” বলিয়া 

এক জিনিষ আছে; কারণ, স্থান না থাকিলে জড়পদার্থসমূহ অবস্থান করিবে 

কোথায়? ইহারা তো! শুগ্ঠে অবস্থান করিতে পারে না; আর শূন্যে অবস্থান 

করার মানেও স্থানে অবস্থান করা । অতএব বিজ্ঞান্রে পক্ষে স্থান এক অবণ্ঠ 

স্বীকার্য তত ( 6080180 )) ইহার সমতা স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা 
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বিজ্ঞান অনুশীলন কর! সম্ভব নহে। স্থানের ন্যায় কালও বিজ্ঞানের এক অবশ্য 

স্বীকাধ তত্ব; শুধু জড়বস্্ই কালের মগ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে; 
আমাদের মানসিক ক্তরিয়া-প্রক্রিয়াও কালের মধ্যে সংঘটিত হইয়। থাকে। 

কাল না থ|কিলে জঙম্মমৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি__কোন কিছুই সম্ভব নহে; পরিবর্তন, 

পরিবর্ধন, বিবর্তন--যাহাই হউক না কেন, সমস্তই কালের মধ্যে সংঘটিত 

হইয়া থাকে; কাল না থাকিলে পুথিবীর গতি চিরতরে রুদ্ধ হয়! যায়! 

তাই 'প্রতোক বিজ্ঞানই কালের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছে, নতুবা কাহারে! 

পক্ষে কোন ঘটনাই ব্যাখ্য| কর! সম্ভব নহে। সেইরূপ, কার্য-কারণুত্জুও 

বিজ্ঞানের এক অবশ স্থীকার্, তব; প্রত্যেক বিজ্ঞানই বুলে. যে...পুথ্বীর 
কোন কাধ, অকারণ ঘটিতে পারে না কার্ধমাত্রেরই এক বিশিষ্ট কারণ আছে। 

ইহা যদি, স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের কোন সার্থকতাই 

থাকে না। পুবেই বলিয়াছি, ঘটনাপুঞ্জ ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞা ননের কাজ; 
প্রত্যেক ঘটনার এক যথাযথ কারণ আবিষ্কার করিয়াই বিজ্ঞান তাহার এই 

কাধ সম্পাদন করে; কিন্তু কার্ধ-কারণ-তবুই যদি অস্বীকার করিতে হয়, তাহা 

হইলে বিজ্ঞানের আর করণীয় রহিল কি? | | 
তাহা হইলে দেখ। গেল থে, বিজ্ঞান-অন্তশীলনের জন্য আমাদিগকে এই 

তথাগুলি স্বীকার করি লইতেই হইবে , কিন্ত স্বীকার করিয়। লইলেই তে৷ 

চলে না, ইহাদের সন্ধে সম্যক আলোচনা করাও দরকার | বেমশ, কেন 

আমর। ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিব? ইহাদের প্রমাণ কি? ইহার। সত্য, 

না মিথ]? ইহার! বাস্তব, না মাণস ? ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই আমাদিগকে 

বিচার কবিতে হইবে কিন্তু এসব, প্রশ্ন লইয়। বিজ্ঞান মোটেই মাথ। ঘামায় না; 

বিজ্ঞান শুধু অন্ধের মতন ইহাদের কথ! মাশিয়া লর। কিন্তু মানিয়! লওয়া 

তে! কঠিন কাজ নহে, আসল কাজ উহাদেন স্বরূপ বিশ্লেষণ কর! এবং ইহাদের 

যথার্থতা প্রমাণ করা? দর্শনশাস্জ তাহাই, করিয়াছে । এইখানেই দর্শনশান্ত্ের 

সার্থকতা । নে, মুলকত্গুলির উপর বিজ্ঞন প্রতিষ্ঠিত, ..সেই, মূল, সুত্রগুলি 

লইয়ু!, বিজ্ঞান, কোন্ আলোচনা করে নাঃ. উহাদের কথ, আলোচনা করিয়াছে 

রনশাস | এইভাবে স্তত্রগুলি অন্থশীলন, করিয়। , এবং, উহা [দের যথার্থতা 

প্রমাণ করিয়া র্শনশান্ প্রকারান্থুরে,বিজ্ঞানেরই . মূল লভিভতি বদ ও স্প্রতিচিত 
করিয়াছে এক কথায়, বিজ্ঞানের জনা বিজ্ঞান যাহা করে নাই, বিজ্ঞানের 

জন্য দর্শন তাহাই করিয়াছে। তাই আমর! বলিয়াছি যে শুধু দর্শনশান্জই 

বিজ্ঞানের নিকট ধণী ““হ, বিজ্ঞানও দর্শনশাস্ত্রের নিকট খধণী। 
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(8) দর্শনের অন্তদৃষ্টি 
বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে আর একটি পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়। আমর। এই 

প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই পরিদূখ্ঘমান বিশ্বজগৎ-ই বিজ্ঞানের একমাত্র আলোচা 
বিষয়; ইনার পশ্চাতে কোন অগ্রকট সত্তা আছে কি না--তাহা বিজ্ঞানের 

আলোচ্য বিষয় নহে । কিন্তু দর্শনের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতেও এক 
অপ্রকট সত। আছে, তাহাকে আমরা পারমাধিক সন্ত। ( ট০70600) ) বলি: 
পারি) উহ্াই এই পরিদৃশ্তমান জগতের মধ) দিয়া আম্মপ্রকাশ লাভ করিতে, 
(60675000610) অতএব এই বিশ্বজগৎ শগ্ঘন্ধে আলোটন। করিতে হইলে 

ইহার পারমাথিক সত্ত। সঙ্গন্ধেওত আলোচন! কবা দরকার; নতুবা আমাদেন 

আলোচন। অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে । ইহাই দর্শনশাশ্েব বক্তব/;। 

একটি উদাহরণ দিয়া কথাটি বুঝান যাউক। এামাদেব মনের ভিতরে 

তাকাইলে আমরা কি দেখি? আমর। দেখি সেখানে স্থথ-ছুঃখ, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি 

নান।প্রকার ভাবের উদয় হইতেছে এবং শণপবে আবার বিলীন ভইযা 

যাইতেছে । কখন লোভ আসে, কখন কামনা আসে, আর কগন বা কল্পন। 

আসে। সিনেঘার পদার উপর দৃঠের পব ধৃস্ত ঘেখন পরিবতিত হ্ইয। 
চলিযাছে, আমাদের মনের পটেও সেইরূপ প্রিয়ার পর কিয়া পরিবতিত 

হইয়। চলিয়াছে । কিন্তু মন বলিতে এই বিভিন্ন ক্রিয়াঞ্থলি তাত আর 

কিছুই বুঝি না কি? ক্রিয়াগুলি ছাডাও মনের মধ্যে এমন কোন "অতিরিক্ত, 

কিছু” নাই কিহ্রযাহা নিজেকে এই ক্রিয়াগুলির কঙ। বণিয়া দাবী করে? 

তোমার নিজের মনের ভিতরে তাক[ও; তাভা হহলেঠ ওই প্রশ্নের উত্তর 

পাইবে; তুমি ম্পষ্ট বুঝিতে পাবিবে যে এই সকল ক্রিয়। ব্যতীত তোমার 

এক শিজের স্বানিত্ববোধ ব। কর্ত্রবোপধ আছে উভাহ তোমার চ€৪০ ব। 

অতং-বোণ | তোমার এই অহং বা আত্মাই বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার মধ্য 

দিয়। আত্মপ্রকাশ করিতেছে । তাহা হইলে দেখ। গেল থে মনকে সম্পুর্ভাবে 

অনুশীলন করিতে হইলে কেবল ক্রিয়াগুলির কণ| ল্ইর। আলো৯না করিলে 

লে না, সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কার কথাও আলোচনা করিতে হষফ। অতএব 

আমরা আশা করিতে পারি যে, বিজ্ঞান ঘখন মনের কথা আলোচনা করিবে 

তথন শুধু ক্রিয়া-প্রঞ্ির। আ?লাচনা করিয়াই তাহার কাজ শেষ করিবে না; 

এইসব ক্রিষা-গ্রকিয়ার পশ্চান্তে হে অহং ব' আত্ম। আছে, তাহার কথাও 

আালোচন। করিবে । অথাৎ চিষ্ঠা, কল্পনা, কামন। এ্রস্ভতি মানসিক ক্িয়।- 

গ্রক্রিয়া তো বিশ্লেষণ করিবেই, সঙ্গে সঙ্গে যে আনু, এইসব ভ্রিয়। প্রক্রিয়।র 

২৯ 



২৪১০ জ্ঞান-তত্ব 

মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছে-তাহার কথাও অন্তশীলন করিবে। 

আমার আম্মার সহিত তোমার আত্মার প্রভেদ কি-_জীবাত্মার সহিত 

পরমাত্মার স্গন্ধ কি--ইত)|দি অনেক কথাই এই প্রসঙ্গে আলোচনা! করা 

দরকার । কিন্ধু কোন বিজ্ঞানই তাহা করে না। ইহার দুইটি কারণ আছে । 

প্রথমতঃ কাজের সুবিধার দিকে তে লক্ষ্য রাখিতে হইবে; একই সঙ্গে 

আত্মা এবং তাহার ঞ্রিার কথা আলোচনা কর] দুরূহ ব্যাপার। আত্মা 

পারমাথিক সন্ত) ইতরাজীতে ইহাকে টব০এ০৫০০০ বলে; আর উহাব 
ক্রিয়া্ুলিকে ইংরাজীতে 19১০0907607 বলে। এই 705002062018-র 

মধ্য দিখা আম্মা! প্রকাশ লাভ করিতেছে বলয়! চ176001006790[৮কে আমরা 

বাংলায় 'আবভাপিক সন্ত। বলিতে পারি । অবভাস » প্রকাশ বা পরিস্ফুরণ )। 

বল। বহুল্য, একই সঙ্গে ০9০1061)07 এবং 101)01001006107 আলোচনা কব। 

সহজ নহে; তাই কাজের সুবিধার জন্য বিজ্ঞন স্বধু 161)6150106091 

লইয়াই আলোচন। কবে )০01790000 সন্বন্ধে কোন কথা বলে না। তাই 

মনোবিজ্ঞানে আমরা চিন্ত, কামন। প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়।-প্রক্রিয়া অনুশীলন 

করি, উহাদের ক ব| আত্মার কথা আলোচন। করি না। উভার আর 
এক কারণ মাছে ১ অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে আহ্ম। বলিয়া কোন স্বত্ব 

খন্তা মাই, মনের মধ্যে যাহা দেখি সবই ক্রিয়া প্রক্রিয়া, কোথাও কোন 

আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় শা। অথাৎ তাহাদের মতে মনের মধ্যে কোন 

পারমাখিক সন্তা( 10994206170) ) নাই, সবই আবভাপিক ক্রিয়।-প্রক্রিয়া মাত্র 

(11860006001); তাই তাহার আন্মার অ[লোচন। পরিহার করিয়া শুধু 

মানসিক ক্রয়া- প্রক্রিয়া অর্থাৎ 11১60010670 লইয়া আলোচনা কারয়। থাকেন । 

অপ্যাম্স-জগং ছাড়িঘ! এখন বিশ্বজগতের কথায মাপা যাউক। এখানেও 

দেখি সেই অবস্থ]। বৈজ্ঞাণিকগণ শুধু [17500706190 লইয়া আলোচন। 

করেন , অর্থাৎ এই প্রকাশমান বাঁ আবভাসিক জগত-ই শুধু তাহাদের আলোচ্য 

বিষয়; ইহার পশ্চাতে কোন পারমাথিক সত (10901006101) ) আছে কিন! 

- তাহ! তীহার! বিবেচন| করেন ন!। এইখানেই বিজ্ঞানের সহিত দর্শন- 

শাস্ত্রের প্রভেদ | দর্শনশাস্ত্র বলেন যে শুধু এই দৃশ্তমন জগৎ লইয়! তৃপ্ত থাকিলে 

চলিবে না, ইহার পশ্চাতে কোন অপৃশ্ত সমতা আছে কি না-_তাহারও সন্ধান 

করিতে হইবে । দর্শনশান্ত্রেব মতে, এই বিশ্বজগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি 

--সবই সেই অপ্রকট সত্তার আত্মপ্রকাশ মাত্র । তাহার প্রত নির্দেশ না 

করিয়া বিশ্বজগৎ ব্যাখ।' করা আর আত্মার প্রতি নির্দেশ না করিয়া মানসিক 



উপসংহার ২৯৬ 

ক্রিয়া-প্রক্রিয়! ব্যাখ্যা করা-একই কথা এইসব মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিমার 

মূলে যেমন আত্ম আছে, এই বিশ্বজগতের 'মূলেও তেমন এক পরমাত্ম! 

আছেন। তিনিই এই বিশ্বজগতের মপ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছেন । 

অতএব এই পারমাথিক সত্তার কথ! বাদ দিয়া বিজ্ঞান যেভাবে এই বিশ্বজগতের 

কথা ব্যাখ্যা করে, তাহা দাশনিকের দৃষ্টিতে নিতান্ত সংকীণ ও অসম্পৃণ বলিয়া 

প্রতীয়মান হয়। পূর্বেই বলিয়াছি দার্শনিকেব দৃষটি--ব্যাপক দৃষ্টি; ইহ! 
জগংকে খণ্ডিত করিয়া নী দেখিয়া অখগরূপে প্রতাক্ষ করিবার চেষ্টা করে, 

শধু ইহার বভিঃপ্রকাশ লক্ষা করিষাই দরশনশাস্্ব ক্গান্ত হয না, ইহার মর্গস্তল 

আবিঙ্গার করিয়া ইহার সামগ্রিক সন্ত উপলক্গি করিবার চেষ্টা করে। ইহার 

দৃটি-_অন্তূষ্ঠি | 
চ1)11095০0180 800. 1$1565191)5108 

উপরে আমর। ছুইপ্রকার সম্ভার কথা উদ্নেখ করিয়।হি--পারমাথিক সন্তা 
এবং আবভাপিক সন্ভ।) এবং তৎগ্রনন্গে বলিয়াছি ধে, বজ্ঞান শ্ুধু আব 

ভাসিক সন্তী লহর! আলোচনা করে। ঘে শাঞ্জ শুধু পারমাথিক সন্ত। 
লইয়া অ।লোচনা করে, তাহাকে ভতত্ববিজ্ঞান বলে, ইংরাজী না 

1160901)95155 1 11208 মানে পন্চাতে) চ1055105 মানে ভৌত গগহ | 

এই পরিধৃঠখান ভৌত-জগতেব পশ্চাতে মে অধৃঞ অপ্রক প্। বিমান 
আছে-তঙসন্বদ্ধার আলে।চন।কেঠ উ৯16180))55105 বলে। ইহার আর এক 

শম 00691093 ॥ 095৮8 মানে 7২6৪11৮ ব। মুলত তব ।* যেমন আঙ্া। 

আমাদের সকল রকম মানপিক প্রিযা-প্রশ্িযার মুলে আছে এই আনা । 

এই আয! হইতেই আমাদের ভবিরাশি ব! চিন্থুরাশি উদগত হইয়। থাকে । 

সমস্ত মানসিক প্রিয়াব পশ্চাতে প্রচ্ছম হি রা 5১1 আবার সেই রর প্রিয় 

রিনি অর্থাৎ মুলতুত্ব। ইহাকে আরা 6754 নানে অভিহিত কারয়াছি 

কারণ 13950১০0০07 গান সেই তত্ব যাহ! ইচ্ছিয়ের দ্বারা উপলান্ধ করা ধায় না-যাহ। 

উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায় বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি (1০5 --২৪85০হ)1 এঠ বুদ্ধি- 

গ্রহ অতীন্রিয় সত্াকেই 011৮ বলা হয়; বাংলার আমর পার্মাথিক সত্ব! ঝলিয়াছি । 

এই শারমাধিক সত্তার প্রকটিত জগৎকে আমদ| আবভা।সক সত্তা ( 11151,0706097) নামে 

ব্যাখ্য। করিয়াছি, ইংরাজীতে ইহাকে 41206279000 নামও আভহিত কণা হয়; 

£১75055818০০-কারণ, ইহা ইন্্রিয়ের মাধ্যমে আমা'দর চেতনার মধো প্রতিভাত হয়। 

এক কথায়, £101059:81702 ইন্দিনগ্রাতা বিষয়, সেইজন্য ইহার মধ্যে মিথ্যা বা ত্রান্তির 

সম্ভাবনা! আছে, যেমন শংকরাঁচার্ধ বলেন যে জগত মিথ্যা, কিন্তু 2৩৭]1ঠে (যেমন ত্রহ্ধ) 

ইল্জিয়গ্রাহ্য নহে, ইহ। চিরন্তন সত্য, ইহার মধ্যে কোন মিথা| বা ভ্রাস্তির সন্তাবন! নই। 



২৯২ দর্শন প্রসঙ্গ 

প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই নিজেকে প্রকাশ করিতেছে । এই আল্মা বা জীবাত্মা 

ব্যতীত পরমাস্সাও আর এক মূল-তব; ইহাই সমস্ত বিশ্ব ত্রহ্মাণ্ডের মূল 
কারণ, ইহা হইতেই জগৎ সংসার উদ্ভৃত হইয়াছে । “নয়ন ইহাকে পায় 
ন। দেখিতে”, অথচ প্রত্যেকের নয়নে নয়নে ইতা বিরাজ করিতেছে ; ইন্দ্রিয় গ্রাহথ 

জগতের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়। ইহা আবার সেই জগতের মধ্য দিয়াই 

নিজেকে প্রকটিত করিতেছে । এই সব অতীক্দ্রিয় মূলতত্বের কথ! যে শাস্ত্রে 

আলোচনা কর] হয় তাহাকে অন্ব-বিজ্ঞ্কান বলে। 

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে বিজ্ঞান এবং তত্ব-বিজ্ঞান-__ছুই-ই 

কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ শান্ত্র। প্রথমে তব-বিজ্ঞানের কথা লওয়া যাউক। তত্ব-বিজ্ঞান 
শুধু জীবাত্মা ও পরমাক্মার স্যায় মূলতত্বের কথা আলোচনা করে। কিন্তু পরমাত্মা 

কি কখনও সৃষ্টি ছাড়া থাকিতে পারেন? হষ্টির মধ্যেই তাহার সত্তা, সৃষ্টির 

মাধ্যমেই তিমি আহ্মপ্রকাশ লাভ করিতেছেন। কবি বলিয়াছেন “আমি 

নহিলে, ভ্রিভূবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে”। শুধু প্রেম নহে, 

তাহার জীবনই বুথা হইয়া যাইত; স্ষষ্টি না থাকিলে তিনি এক মহাশৃন্তে 

পরিণত হইয়া যাইতেন। অতএব এই হ্ষ্টি বাদ দিয়া তত্ব বিজ্ঞান যে 

ঈশ্বরের রূপ কক্সনা করে, তাহা পূর্ণ ঈশ্বর নভে, শূন্য ঈশ্বর | 
সেইরূপ মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়। হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে স্বতন্ত্র আত্ম! 

কল্পনা কব! হয়_-তাহাও পূর্ণ আম্মা নহে, শূন্য আত্মা। কারণ ক্রিয়া- 

প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই আত্মা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয; অতএব এই সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার 

কথ] বাদ দিলে আত্মাব মধ্যে আব থাকে কি? তাই আমরা বলিয়াছি 

যে, তত্ববিজ্ঞান যে পারমাথিক সত্তার কথা চিন্তা করে, তাহা এক 

অসম্পূর্ণ সত্তা। আবার সাধারণ বিজ্ঞান যে আবভাসিক সত্তার কথা 

আলোচনা করে তাহাও এক অসম্পূর্ণ সত্তী। যেমন ধর, মনোবিজ্ঞান? 

ইহাতে শুধু মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে; কিন্তু এইসব ক্রিয়ার 

মধ্য দিয়া যে কর্তা বা আত্মা প্রকাশলাভ করিতেছে, তাহার প্রতি কোন 

নির্দেশ নাই। সেইরূপ ভৌত-বিজ্ঞানে আমরা শুধু চন্্রস্ূর্-গ্রহ-নক্ষত্রের 

বিবরণ পাই, কিন্তু এই স্ুর্যচন্দ্রের মধ্য দিয়া যিনি আত্মপ্রকাশ লাভ 

করিতেছেন-_সেই পরমাত্মার কোন নির্দেশ পাই না। উপমার ভাষায় বল! 

যায় যে, বিজ্ঞান ঘখন নদীর কথা আলোচনা করে তখন শুধু ইহার দৈথ্য 
প্স্থ ও বিস্তৃতি লইয়া আলোচনা করে, কিন্তু ইহার যে মূল উৎস-_সেই 
স্মবণের প্রতি কোন নির্দেশ করে নাঁ। তাই তত্ব-বিজ্ঞান্র গ্যায় সাধারণ 
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বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাও অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। তত্ব-বিজ্ঞানে মূলতত্ব বা পারমাঁথিক 

স্তার আলোচনা আছে কিন্তু উহার প্রকটিত রূপের কোন বিবরণ নাই 

আর বিজ্ঞানে শুধু উহার প্রকটিত রূপ বা অবভামের বিবরণ আছে; 

কিন্তু উহার পারমাথিক সত্তার কোন আলোচন। নাই । তাই উভয় ব্যাখ্যাই 
অসম্পূর্ণ । 

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাই যে শাস্ত্রে তাহারই নাম দশনশান্ত্র ব| ঢ1)11950018) 1 

এক্ষেত্রে পারমাথিক সত্তা ও আবভানিক সত্তা--উভয়েরই গুরুত্ব স্বীকার করা 
হয়) দর্শনশান্ত্র মতে, অবভাস ব্যতীত পরমসত্ত। থাকিতে পারে না, আবার 

পরমদত্বা ব্যতীত অবভাসেরও কোন অর্থ হয় না। পরমসত্তা থাকিলেই 

বুঝিতে হইবে উহার শ্রকাশ আছে, আর প্রকাশ থাকিলেই বুঝিতে হইবে 
উহার মূলে কোন অপ্রকট সত্তা বিছ্যমান আছে_-যাহা উহারই মাধ্যমে 

নিজেকে প্রকাশ করিতেছে । এইভাবে পারমাথিক তত্ব ও আবভাসিক সত্তার 

সমন্বয় সাধন করে বলিয়াই দর্শনশান্ত্রের ব্যাখ্যাকে আমর! পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্য। 
বলিয়া গ্রহণ করি। তবে এখানে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার । 
দর্শনশাস্ে পারমাথিক তত্ব এবং আবভামিক সত্তা-- উভয়েরই গুরুত্ব স্বীকার 
কর! হয় বটে, তবুও এখানে পারমাথিক তত্ব লইয়াই অধিকতর আলোচনা 
করা হয়, উহার অবভাসের প্রতি তত লক্ষ্য কর! হয় না। ইহার কারণ 

আছে; আব্ভাঁসিক সত্তার কথ! বিজ্ঞানে সবিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে; 
দর্শনশাপ্্ আর অধিক কি বলিবে? তাই ইহার কথা না বলিয়া পারমাধিক 

সত্তার কথাই দর্শনশান্ত্র বিশেষভাবে আলোচনা করে । এই দিক দিয়! বিবেচন! 

করিলে বলিতে হইবে যে বিজ্ঞান অপেক্ষা তত্ব-বিজ্ঞানের সহিতই দর্শনশান্্ের 
সাদৃশ্য অধিক । সেইজন্য দর্শনশাস্্রকে অনেকে তত্ব-বিজ্ঞান বা 2৩681758105 

নামেও অভিহিত করেন। ইহাতে বিশেষ কোন অসঙ্গতি নাই; তবে মনে 

রাখিতে হইবে যে চ1195011)9 এবং 1৬16021১1)55105 ঠিক একই জিনিষ নহে; 

ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে--তাহাই উপরে ব্যাখ)া কর! হইল । 

[১1)1109599175 8770. 1279198517701985 

যেকোন কাজ করিবাৰ আগেই আমাদের বিচার কর। উচিত যে এ কাজ 
করিবার পক্ষে আমাদের যথোপযুক্ত শক্তি আছে কি না। দার্শনিক আলোচনা 

সহজ কাজ নহে, কঠিন কান্দ। এক্ষেত্রে আমরা শুধু ইন্জরিয়গ্রাহ বিষয় লইয়। 

আলোচনা করি না; অতীক্জ্রিয় বিষয়ের কথাও চিন্তা করি। বস্তুতঃ আত্মা, 

পরমাত্মা প্রভৃতি ইন্দড্রিয়াতীত বিষয়ই দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। অতএব 
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আমাদের প্রথমেই প্রশ্ন করা উচিত, এই সব ইন্দরিয়াতীত বিষয় আলোচন 

করিবার পক্ষে আমাদের যথাযথ শক্তি আছে কি না। যে বিচার বুদ্ধির সাহায্যে 

আমরা সৃূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জানিতে পারি, সেই বিচার বুদ্ধির সাহায্যে 

আত্মা পরমাত্মার কথাও জানা সম্ভব কিনা--তাহাই প্রথমে আলোচনা কর 

দরকার। যে ডুবুরী সমুদ্রতলে রত্বু সন্ধান করিতে যায়, সে প্রথমেই দেখিয়া 

লয় যে সমুদ্রের তলদেশে যাইধার পক্ষে তাহার যথাযথ সরঞ্াম আছে কি না, নতুবা 
সে বিপদে পড়িতে পারে । সেইরূপ ধাহ।রা অধ্যাত্ম আলোচনায় মগ্র হইতে চান, 

তাহাদেরও প্রথমে দেখা দরকার যে অধ্যাত্-জ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে তাহাদের 

যথাযথ শক্তি আছে কি ন।, নতুব! তাহাদের সিদ্ধান্ত নানাদোষে দুষ্ট হইতে পারে। 

অতএব প্রথমেই আমাদিগকে এই জ্ঞীন-শক্তির কথা আলোচনা করিতে হইবে। 

ইহাকে জ্ঞানতত্ব ([9015065000)099% ) বলে। কিভাবে আমাদের জ্ঞানের 

উৎপত্তি হয়, কি পদ্ধতিতে আমরা জ্ঞান আহরণ করি, মামাদের জ্ঞানের সীমারেখা 

কতদূর, অর্থাৎ আমাদের পক্ষে ইন্দিয়গ্রাহ বিষয় অতিক্রম করিয়া অতীব্দ্রিয় 
বিষয় উপলব্ধি করা মোটেই সম্ভব কি না, ইত্যাদি জ্ঞান সম্বন্ধীয় তত্ব যে 

শঞ্কে আলোচন। কর] হয়, তাহারই নাম জ্ঞানণ-তত্ব বা 1207906100199% | 

এইদিক দিয়! বিবেচনা করিলে জ্ঞান-তত্বকে আমরা দর্শন-শান্জের মূলভিত্তি 
বালয়া বর্ণনা করিতে পারি। সেইজন্য দেখি, জ্ঞান-তত্ব প্রসঙ্গে আমরা 

যেরূপ মতবাদ গ্রহণ করি আমাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তও ঠিক তদনুবূপ হইয়া 
থাকে । যেমন, ধর, হিউম মনে করেন যে, ইন্দরিয়-অভিজ্ঞতাই আমাদের 

জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়; ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া ইন্দরিয়াতীত বিষয় 

উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে । যিনি জ্ঞান-তত্ব প্রসঙ্গে এইরূপ 

মতবাদ গ্রহণ করেন, তাহার পক্ষে আত্মা বা পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস 

করা সম্ভব নহে। সেইজন্য দেখি হিউমের দর্শনশাগ্থে আত্মা বাঁ পরমাত্মার 

কোন স্থান নাই); তাহার নিকট সবই আনভাসিক, পারমাথিক সন্তায় তিনি 
বিশ্বাস করেন না। আবার, হেগেল বলেন যে, ইন্ড্রিয়-অভিজ্ঞতাই জ্ঞান 

ল[ভের একমাত্র উপায় নহে; বুদ্ধি বা বিচার-শক্তিরও প্রয়োজন ; এই 

ধীশক্তির প্রভাবে আমরা ইন্ছিয়গ্রাহ বস্তু অতিক্রম করিয়! অতীক্ডরিয় বস্তর 

কথা চিন্তা করিতে পারি। যিনি জ্ঞান-তত্ব প্রসঙ্গে এইরূপ মতবাদ গ্রহণ 

করেন, তাহার দর্শনশান্ত্রে পারমাথিক সত্তার স্থান না হইয়, পারে না। 
সেইজন্ দেখি, হেগেল শুধু ব্রন্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাহা নহে, তাহার 

মতান্সারে জগতে যাহা কিছু আছে সবই ব্রহ্ষময়। তাহা হইলে দেখ! 



উপসংহার ২৯৫ 

গেল যে, জ্ঞান-তত্ব অন্নুলরণ করিয়াই আমরা দর্শনশাপ্র অন্শালন করি; জ্ঞান- 

তত্বের উপরেই দর্শনশান্ত্র প্রতিষ্ঠিত । 

[ সেইজন্য দেখি, প্রত্যেক গ্রস্থকারই জ্ঞান-তত্ব দিয়া তাহাদের পুস্তক আরম্ত 

করেন । প্রথমে জ্ঞান-তন্ব ব্যাখ্যা করেন, তারপরে জড়-তব, প্রাণ-তত্ব, অধ্যাত্ম 

তত্ব ব্যাখ্যা কাঁরয়। ভগবৎ-তবে শেষ করেন। জ্ঞন-তত্বে আরম্ভ, আর 

ভগবৎ-তত্বে শেষ। এই পুস্তকে আমরা ইহার ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন 

করিয়/ছি ; ভগবৎ-তত্ব দিয়া আরম্ভ করিয়। জ্ঞন-তব্বে শেষ করিয়াছি । ইহার 

কারণ আছে। জ্ঞান-তন্ব একটু জটিল; দর্শনশাপ্ত্রের মধ্যে যদি কোন অংশ 

থাকে যাহাকে একটু শুষ্ক বল যাইতে পারে, তবে তাহা এই জ্ঞান-তত্ব ; 

নতুবা অন্যান্ত তত্ব সত্যই খুব চিত্তাকর্ষক । যেমন ধর, ভগবত; ঈশর 

আছেন কি না, মানষের সহিত তীহার সম্বন্ধ কি, সংসারে পাপ ও 

অন্যায়ের জন্য তিনি দায়ী কি না, ইত্যাদি বিষয় ন্গানিবার জন্ত কাহার না 

'আগ্রহ হয়? সেইরূপ অধ্যাত্স-তত্ব; আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ কি, দেহের 

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু হয় কি না-_ ইত্যাদি জাশিবার দ্য 

কে না ইচ্ছ। করে? তারপরে, প্রাণতৰ 5 জড়তব ; প্রথম প্রাণীর উদ্ভব 

হইল কেমন করিয়।, প্রাণী হইতে প্রাণ আসিয়াছে, না, জড় হইতে প্রাণ 

আসিয়াছে; জড়ের মধ্যে চেতনা আছে কি ন।, বিশব্রঙ্গাণ্ডের উৎপত্তি হইল 

কি করিয়া ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য কাহার না গুৎস্ক্য হয়? এইসব 

বিষয়ের তুলনায় জ্ঞান-তত্বের বিষয়গুলি ষে তেমন চিত্তাকর্ষক নহে, তাহা 
বলাই বাহুল্য। জ্ঞানের উৎপত্তি হয় কেমন করিয়া, জ্ঞানের সীমারেখ'! 

কতদৃর, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য সাপারণ লোকের বিশেষ কোন আগ্রহ 

নাই । সেইজন্য জ্ঞানতত্ব আলোচনা অনেকের নিকটেই খুব শুর্ষ বলিয়া 

প্রতীয়মান হয়। অথচ এই শুষ্ক আলোচনা লইয়াই সাধারণতঃ দর্শনশাস্তের 

গন্থ আরম্ভ হয়; ফলে অনভিজ্ঞ পাঠকের মনে প্রথমেই ভীতির উদ্দ্েক হয়। 

জ্ঞান-তত্ব আলোচনার মধ্যে হাবুডুবু খাইতে খাইতে তাহার। মনে করিয়া 

বপে যে 2১6৮9255109 বুঝবি আগাগোড়াই খুব শু ও শীরস বিষয়, ইহ|র 

মধ্যে কোথাও কোন রস নাই । এই সম্ভাবনা পরিহার করিরার উদ্দেশ্টযে 
আমর] জ্ঞান-তত্ব দিয়া আরম্ত ন! করিয়! ভগবৎতত্ব দিয়া পুস্তক আরস্ত 
করিয়াছি । চিত্তাকর্ষক বিষয় সমূহ আলোচনা করিতে করিতে তাহারা যখন 
দর্শনশাস্ত্রের পদ্ধতি ও বিষধবস্তর সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিতি লাভ করিবে, 
তখন জ্ঞান-তত্ব অনুশীলন করা তাহাদের পক্ষে আর বিশেষ অপ্রীতিকর 
হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস |] 



স্যান্ডি 

এখন দশনশাস্ত্রের সংজ্ঞার্থ (10690161920. ) নির্দেশ করিয়া এই পুস্তক 

সমাপ্ত করা হইবে । অন্তান্ত পুস্তকে প্রথমেই এই সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়, 

তারপরে বিষয়বস্তুর আলোচনা করা হ্য়। ইহাই সঙ্গত পন্থা; কিন্তু কোন 

এক বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়।৷ আম্র। ইহার বিপরীত পন্থ। অবলম্বন করিয়াছি ; 

অর্থাৎ সংজ্ঞার্থ না দিয়ই আমর। বিষয়বস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছি । কারণ, 

আমাদের বিশ।স যে, ইহার বিষয়বস্ত এবং আলে চন পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 

পরিচিত হইলেই দর্শনশান্ত্রের সংজ্ঞার্থ উপলব্ধি কর। সহজ হইবে । অতএব 

এ প্রসঙ্বে আমরা পূর্বে যাহা! বলিয়াছি তাহাই সংক্ষিপ্ত করিয়া দর্শনশাস্ত্রের 
বৈশিষ্ট্য তথা সংজ্ঞার্থ রূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে । 

(১) প্রথমতঃ, দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য বিবয়-_ভগবৎ-তব্ব; অধ্যাত্ম-তত্ব, গ্রাণ-তত্ব 

এবং জড়-তনব্ব । তবে বিজ্ঞান যেভাবে তাহার বিষয়বস্তু আলোচনা করে, 

দর্শনশাপ্র সেভাবে তাহার বিষয়বস্তু আলোচনা করে না; বিজ্ঞান লক্ষ্য করে 

ইহার বাহিরের রূপ, ইহার আবভাপিক সত্তা, আর দর্শনশাস্্র লক্ষ্য করে 

ইহার অন্তরেব রূপ, ইহার পারম(থিক সত্তা। দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে যে 
ম্ল-তন্ব আছে, তাহার সন্ধান করাই দর্শনশাস্ত্রের কাজ, ইহার জন্য অস্তদূ্টির 

প্রয়োজন। (২) দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞান যেভাবে তাহার নিজস্ব সংকীর্ণ দৃষ্টি 

হইতে জগৎসত্ত।কে খণ্ডিত করিয়। জ্ঞানলাভ করে, দর্শনশান্ত্র সেভাবে জ্ঞান 

আহরণ করে ন|। যিনি মূল-তত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি খণ্ডের দিকে লক্ষ্য 
করিবেন কেন? পরমসন্তার সন্ধানী আলোকে ধাহার নিকট সমস্ত জগৎ 

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, জগতের সমস্ত ববচিজের মধ্যে ধিনি এক মহান এঁক্যের 

সর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন-তাহ।র নিকট জগৎ আর খগ্ডিতরূপে 

প্রতিভাত হয় না; অথণ্ড সত্য অখপগুরূপেই তাহার মনে প্রতিফলিত হয়। 

(৩) তৃতীয়তঃ, দর্শনশাস্্ব এই পরম সতাকে শুধু সত্যরূপেই উপলব্ধি করে 

না; ইহ|কে সত্য, শিব এবং হ্ন্দরের প্রতীক বলিয়া উপলব্ধি করে। ইহাই 

মানব জীবনের সর্বশেষ্ঠ আদর্শ; এই আদর্শ অনুযায়ী মান্থষ তাহার জীবনকে 

সুন্দর ও মধুর করিয়৷ তুলিবে, এবং এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া মানুষ তাহার 

জীবনকে মহৎ ও উন্নত করিতে পারিবে ইহাই দর্শনশান্ত্রের শেষ বক্তব্য । 

দর্শনশান্ত্রের ইংরাজী নাম চ111950701) । এই ইংরাজী নাষের একটু 

ইতিহাস আছে । সক্রেটিসের পূর্বে গ্রীসে ধাহারা দর্শনশাস্তর আলোচনা 



সমাপ্তি ২৯৭ 

করিতেন তাহারা নিজদিগকে. 30701১1865 বা জ্ঞানী বলিয়া! বর্ণনা! করিতেন। 

সক্রেটিস নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া বর্ণনা করিতে সংকোচ বোঁধ করিতেন; তাই 
তিনি নিজেকে জ্ঞানানুরাগী (10119502196 ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; 

ইহা হইতেই 1১010302120 শবেব উদ্ভব। উহার মধ মূলতঃ ছুইটি শব্দ 

আছে, যথা 11103 ৯1,0৬6) এবং 90101)19-7000৬/1০906 ; অতএব 

ঢ10119501) শব্দের বুযুৎ্পত্তিগত অর্থ [,০৬৪ ০0 &00৬1602€, বাংলায় 

বল। যায় জ্ঞানান্থরাগ । বলা বাহুল্য; ধেখানে অনুরাগ আছে সেখানে 

আকাজ্ষা বা পিপাসা না থাকিয়া পারে না। অতএব আমরা যদি বলি ঘে 

জ্ঞানের জন্য মচুষ্র মনে যে সহজ।ত আকাজ্ষা বা পিপাসা আছে; উহা হইতেই 

দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি (01181) হইয়াছে, তাহা হইলে বিশেষ কিছু ভূল হয় ন]। 

প্লেটোর ম্তান্সারে, এই জ্ঞান-পিপাসার মূলে আছে মানুষের আদম্য তস্থক্য 

এবং আগ্রহ (001010510 ) | পশুপক্ষী যাহ! দেখে বা শোনে তাহাতেই তৃপ্ত 

থাকে; অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে জানিবার জন্। তাহাদের কোন ওৎস্থক্য নাই। 
কিন্তু মানুষের পক্ষে ভাহা সম্ভব নহে; 'এক অদম্য ওৎস্ক্য তাহাকে 

নিরস্তর অস্থির ও চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে , জ্ঞাত বিষয়ের উপর নির্ভর 

করিয়া অজ্ঞাত (হয়ত বা অজ্ঞেয়) বিষয় সম্বন্ধে তাহার জানিবার আগ্রহ 

অপরিসীম। ইহা তাহাকে কিছুতেই তৃপ্ত থাকিতে দে না। স্ুষ চন্দ্র গ্রহ 

নক্ষত্র পরিব্যাপ্ত এই পৃথিবীর উদ্ভব হইল কেমন করিয়া, কখন্ ইহার উদ্ভব 

হইল, আর কখন্ই বাঁ ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে--সব কিছুই মাম স্পষ্টভাবে 

জানিতে চায়। এই বিশ্বস্থষ্টির মূলে ভগবান বলিয়। কোন জিনিস আছে 

কি না, এবং থাকিলে তাহার ন্বরূপ কি; মানুষের মধ্যে আত্মা আছে কি 

না, এবং যদি থাকে তবে সেই আত্মা সত্যই অমর কি না, ইত্যাদি প্রত্যেক 

বিষয়ই জানিবার জন্য মানুষের মনে অদম্য আগ্রহ বিদ্যমান । বিষয়বস্তু যতই 

জটিল ও দুরূহ হউক না! কেন, সে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতে চাহে না। 

জন্মের পূ্ে আমরা কে!থায় ছিলাম এবং মৃত্যুর পরেই বা আমাদের কি 
অবস্থ! হইবে__জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি- ইত্যাদি সকল রহশ্তাই 

উদঘাটন করিবার জন্য আম্রা ব্যগ্র। এক কথায়, জানিবার ওৎস্ুক্য, অর্থাৎ 

আমাদের জ্ঞানপিপাসার কোন সীমা! নাই। এই জ্ঞান পিপাসা হইতেই 

জ্যোভিধিছ্যা ও প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্ধা প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের 
উৎপত্তি; এবং সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা যে 01,1195221/--উহারও উৎপন্তি- 

মূলে আছে জ্ঞান-পিপাসী। এই 'জ্ঞান-পিপাসায় অন্ুপ্রাশিত হইয়া পত্য 



২৯৮ দর্শন গস 

সন্ধান করাই দর্শনশাস্ডের প্রধান উদ্দেস্ট, এবং ইহাই চ1:110901) নামের 
বুৎপত্তিগত অর্থ। 

পূর্বেই বলিয়াছি জ্ঞানের জন্য এই অদম্য ওস্থক্য এবং আগ্রহ 

আমাদিগকে কিছুতেই তৃপ্ত থাকিতে দেয় না। যাহ। জানি না, তাহা 

জানিবার জন্য চঞ্চল হইয়া! তে! পড়িই; এমন কি যাহ। জানি, তৎ সম্বন্ধেও 

আমাদের অস্থিরতার শেষ নাই। যাহা জানি তাহা কি আমরা ঠিক 

ভাবেই জানি? আমাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে কেন ভূল ন'ই তো? 
আমি যাহা ঠিক মনে করি, অন্য সকলেও কি ঠিক তাহাই মনে করে? 

এইরকম নানাপ্রকার প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে উদিত হইয়া আমাদগকে 

অস্থির করিয়া তোলে । একটি সামান্ট উদাহরণ দেওয়া যাউক। আমি 

উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম আকাশে রামধন্ু উঠিয়াছে ৷ কিন্তু সত্যই কি 

“আকাশে” রামধন্গ দেখিতেছি? কারণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে 

যে আমি যাহা দেখিতেছি তাহা সংবেদন মাত্র; কিন্তু সংবেদন তো 

বাহিরের জিনিষ নহে, মনের জিনিষ; মনেব মধ্যেই ইহা বিরাজ করে। 

তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আকাশে কোন রামধন্তু 

নাই; রামধত আছে আমার মনে। আর যদি মনের মধোই ইহার 

অস্তিত্ব থাকে, তবে বাহিরে যাহা দেখিতেছি তাহা কি জিনিষ? উহার 

সহিত আমার মানস চবির কি কোনই সাদৃশ্য নাই? ইত্যাদি নানারকম 

প্রশ্থ আসিয়। আমাদিগকে সংশয়াকূল করিয়া তোঁলে। বলা বাহুল্য, এই 

প্রকার প্রশ্ন করা এবং ক্রমাগত সন্দেহ করা মনের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর 

বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে এইপ্রকার প্রশ্ন ও 

সন্দেহের উদ্রেক ন। হইলে জ্ঞানেরও উদ্দেক হওয়া সম্ভব নহে । যাহার 

কোন সন্দেহ নাই, তাহার কোন সমন্ত/ও নাই) এবং যাহার সমস্থ 

নাই, সমন্তা-সমাধানের কোন প্রয়োজনও তাহার নাই; এক কথায় জ্ঞান 

লভের কোন গ্রয়োজনীয়তাই সে অনুভব করে না, তাহার মনে জ্ঞান- 

স্পৃহা নাই। কিন্তু যেখানে সন্দেহ আছে, সেখানেই বুঝিতে হইবে জ্ঞানের 

জন্য স্পৃহা আছে; নতুবা আমরা সন্দেহ করিব কেন? তাই ডেকার্ট 

([699815) বলেন যে, দার্শনিক জ্ঞানের মূলে আছে সন্দেহ। তাহার 

মতান্ুসারে, কোন জিনিষই নিঃসন্দেহ চিত্তে মানিয়া লওয়া উচিত নহে; 

প্রশ্ন কর, সন্দেহ কর--তারপরে যাচাই করিয়া সত্য নির্ধারণ কর। ইহা 

ঠিক, তবে মনে রাখিতে হইবে যে শুধু সন্দেহের জন্যই সন্দেহ করার 



সমাপ্তি ২৯৯ 

কোন অর্থ হয় না; সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ-নিরমনের চেষ্টাও করা উচিত। 

ডেকার্ট ঠিক তাহ।ই করিয়াছিলেন । তিনি . প্রথমে সবই সন্দেহ করিতে 

শুরু করিলেন। প্রত্যেক পদার্থেরই অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি সংশয় প্রকাশ 

করিতে লাগিলেন । কিন্তু সন্দেহ করিয়াই তাহার কাজ শেষ হইল না। 

সন্দেহ করিতে করিতে তিনি অবশেষে এক মহাসত্যের সন্ধান পাইলেন । 

তিনি বলিলেন 4095100 2509 5000] 00016) 0061500916১ এ 

৪1501 আম রামধন্ূর অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারি বটে, কিন্তু যে 

আমি সন্দেহ করিতেছি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা ধায় না; নতুবা! 
কে সন্দেহ করিতেছে ? যে সন্দেহ করে তাহারই যদি অস্তিত্ব না থাকে, 

তবে সন্দেহ করার কোন অর্থঠ হয় না। 

সমাপ্ড 
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